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Stichting Grande Loge is producent van maatschappelijk geïn-
spireerde en innovatieve, hedendaagse voorstellingen voor een 
breed publiek en een broederschap - brozilians - voor jongvol-
wassenen. Grande Loge biedt ruimte aan makers met een kunst-
vakopleiding én aan (urban) autodidacten. Het brengt populaire 
straatcultuur samen met meer klassieke vormen van kunst en 
cultuur en gebruikt de combinatie en de kracht van eigenheid en 
scholing om publieksgroepen en culturen te binden

Wat hebben we nog te zoeken in het theater? Vaak veronder-
stellen we - projecteren we - als cultuurmakers dat kunst goed is 
voor de cultuur en ontwikkeling van de - jonge - mens.  (En er is 
voldoende onderzoek gedaan om deze these te onderbouwen). 
Maar… waarom moet iets goed zijn? Is fout niet veel spannen-
der en aanlokkelijker? En dan nog… Wat voegen we als theater-
makers toe aan het grote wereldtoneel met spannende real life 
soaps als de Brexit, Trumps impersonatie van Roi Ubu, Netflix-se-
ries als Game of Thrones en games als Fortnite - Battle Royale: 
Dat is toch Shakespeare anno nu? Welke waarde vertegenwoor-
digt de ‘georchestreerde theatraliteit’ (het theater) nog ons dage-
lijks bestaan, wat voor onderwerpen en vormen zijn nodig om de 
aandacht te trekken en deze ervaring relevant te laten zijn voor 
hen, de nieuwe doelgroep? Welke ongeschreven regels moeten 
we veranderen en welke deuren moeten geopend worden? 

Als antwoord hierop zijn we in 2018 Grande Loge gestart met 
een eerste zelfstandige voorstelling (Ma) Pang Pang en een serie 
performances in Rotterdam, de meest gemengde stad van Ne-
derland met bovendien een grote MBO populatie. We geloven in 
de kracht, het ritueel en de gezamenlijke experience van theater, 
maar we missen energie en aansluiting en zien dat andere maat-
schappelijke en culturele sectoren, zoals sport, social media, film 
en gaming relevanter zijn voor de nieuwe generaties. Toch willen 
we vanuit een artistieke gedrevenheid verhalen en tradities door-
geven en gelaagdheid toevoegen aan de vele gedaantes van de 
commerciële en economische waan van de dag en de neoliberale 
indoctrinatie van de toekomstige generaties. Deze invloeden zijn 
sterk vertegenwoordigd in een groot deel van ons werkterrein, 
de zogenaamde urban scene, waar veel beperkende regels en 
codes heersen, die soms wel wat opschudding en relativering 
kunnen gebruiken. Theater en fysieke rituelen kunnen hier op een 
eigen manier een bijdrage aan leveren.
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Kernzin
Grande Loge (GL) richt zich op immersive theatre experiences 
voor eigenzinnige stedelingen, chille city(s)hoppers en zoekende 
millennials en zet zich daarbij fokking hard in voor begeleiding en 
professionalisering van urban talent.

Hoofdoelstelling
Het veroorzaken van theatrale ervaringen middels nieuwe interdis-
ciplinaire voorstellingsvormen en thematische herkenbaarheid met 
een hoge actualiteitswaarde en een inter(attr)actief karakter voor 
een nieuwe generatie.

Kernactiviteiten
Als producent en initiator maakt GL producties op locatie en 
‘prikken we in’ in bestaande festivals en events. We doen dit met 
jonge en oude makers met verschillende achtergronden en an-
dere botsende elementen zoals autodidacten, makers met een 
kunstvakopleiding, populaire straatcultuur en klassieke vormen 
van kunst. De combinatie en de kracht van eigenheid, uitdagen-
de omgeving en scholing wordt gebruikt om publieksgroepen en 
culturen te binden. Initiatiefnemers zijn theatermaker Tjon Rockon 
(vh Rotterdams Lef, MC, Theater Rotterdam) en Hajo Doorn (vh 
WORM/Theater Rotterdam). Grande Loge is losjes gebaseerd op 
de beginselen en rituelen van de Vrijmetselaarsloge. Het doel is 
samenkomen om te leren, informatie uit te wisselen, netwerken 
op te bouwen en door samen te werken aan activiteiten. Dit doen 
we door inter(attr)actieve locatievoorstellingen te maken, speciale 

bijeenkomsten te houden rond thema’s en naar buiten te treden 
met onze ‘outreach events’ waarbij we nieuwe broeders en zus-
ters zoeken om zich aan te sluiten bij onze missie. 

Stijl
De theatrale stijl van Grande Loge laat zich kenmerken door een 
visuele, fysieke beweging en muzikale fragmentarische vertel en 
thema-behandeling. Het zijn immersieve en theatrale performan-
ces met de energie van een elektronisch dance concert of een 
bonding event. Grande Loge wil zowel het ‘blanke’ elitaire pu-
bliek als het onervaren ‘nieuw’ (urban) theaterpubliek bereiken en 
die allen - gezamenlijk - een bijzondere ervaring geven.

Onze activiteiten kenmerken zich door:
1. Bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van nieuwe - autodi-
dacte en geschoolde - makers, veelal met meervoudige culturele 
achtergrond in voorstellingen en performances die de grenzen 
opzoeken van wat theater is of kan zijn.
2. Wederzijdse beïnvloeding, interactie en invloed van klassieke 
op populaire cultuur, en vice versa. En daarmee een impact be-
werkstelligen.
3. Het verbinden van doelgroepen door het coachen en trai-
nen van oude en nieuwe smaakmakers en opinieleiders met een 
meervoudige culturele, maatschappelijke en sociale achtergrond. 
(generaties koppelen).
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ARTISTIEKARTISTIEK

De wereld verandert en dat geldt zeker voor de cultuursector en 
entertainmentindustrie. De theaters en musea peinzen zich suf 
over de vraag hoe het nieuwe publiek te bereiken en beleidsre-
gels vliegen ons om de oren om dit te verwezenlijken. Men beseft 
nog steeds niet voldoende dat een radicaal andere benaderings-
wijze nodig is voor de toekomst. Dit betreft niet alleen de vorm 
(codes, lengtes, medium, taal en ontvangst), maar ook de inhoud 
(onderwerp, positionering, contextualisatie, referentiekader, 
helden etc.) Kunst en theater hebben een veranderde plek in het 
leven van millennials en iedereen die daarna komt. De heersende 
gedachte bij de oude garde blijft echter het oude verheffingside-
aal, terwijl een aanpak nodig is die uitgaat van herijkte principes 
en aangepaste criteria. In dit proces probeert GL een voortrek-
kersrol te spelen. 

In The Game, het laatste boek van Alessandro Baricco (bekend 
van De Barbaren) probeert de schrijver het DNA van de nieuwe 
generatie post-internetters te ontrafelen. Hij schildert de wereld 
af als een gigantische game, waarin de spelers onbeperkt over 
levens kunnen  beschikken, waarin de waarde van geld gedevalu-
eerd is tot fiches om mee te spelen en waarin diepgang is inge-
ruild voor perfecte oppervlakkigheid; de instant-ervaring en de 
onmiddellijke sensatie bepaalt de echtheid en de waarde van een 
object of relatie. Wij zien deze tendensen terug in alle aspecten 
van de samenleving. De referenties en verwijzingen in alle uitin-
gen van sociale interactie, kunst en design moeten ogenblikkelijk 
duidelijk zijn. Er is geen tijd voor uitwijden of doordringen, de 

huid zelf is alles waar het om draait. De inhoud is verworden tot 
de uithoud. Oftewel: de mate waarin iemands aandacht - voldoen-
de lang - kan worden worden getrokken of vastgehouden. Daarin 
is ‘wat het is’ minder belangrijk dan ‘wie het vertelt’ of ‘wie het 
doet’ en ‘hoe’.  

Vanuit dit idee ontwikkelt GL alle producties en events. Maar 
niet alleen denken we vanuit de wensen en leefwereld van het 
publiek, ook ‘ontwerpen’ we andersoortige productieprocessen 
die passen bij de leefpatronen van de makers en spelers. Het is 
namelijk bijna onmogelijk geworden om lang aan producties te 
werken. Agenda’s van makers en spelers worden ad hoc ingevuld, 
commerciële en artistieke opdrachten lopen kriskras door elkaar 
en ook de concentratie-curven zijn anders en korter (de mobiele 
telefoon is nooit verder weg dan 1 armlengte). Als het gaat om 
de makers zelf zien we ook hele andere behoeften ten aanzien 
van de begeleiding en de didactische processen. Deze creatie-
ven zijn ‘mensen met een geschiedenis’ die ze meenemen naar 
de vloer. Dit zorgt voor grotere binding met publiek, maar levert 
ook productionele uitdagingen op, omdat bijvoorbeeld van huis 
uit andere codes gelden, de veiligheid en geborgenheid moeilij-
ker worden ervaren en professionele processen soms diametraal 
anders worden geïnterpreteerd.
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Grande Loge is voortdurend op zoek naar deze ‘nieuwe’ makers 
en spelers, die bij voorkeur via een live performance of presen-
tatie worden gescout en vervolgens uitgenodigd worden voor 
een auditie waarna de hij/zij/x mogelijk kan instromen in een 
productie. Wij zien enorme potentie in de nieuwe generatie ma-
kers, maar zien ook dat ze kwetsbaar zijn in veel opzichten. Onze 
droom is om een gedegen traject neer te zetten dat velen van 
hen een stap in de richting zetten van het verwezenlijken van hun 
eigen dromen. Dit doet GL door jonge onafhankelijke makers, 
kunstenaars en artiesten te betrekken in een tableau van meer 
ervaren spelers en zo te begeleiden in een traject naar een meer 
theatrale invulling van hun huidige praktijk, om ze meer erva-

ring op te laten doen in een professionele werkomgeving en om 
publiek te laten kennis maken met hun kwaliteiten, buiten de hun 
bekende paden en omgevingen. Dit is geen kwestie van een paar 
‘projecten’ op te zetten, maar vergt in onze ogen een heldere 
en doelbewuste strategie en stappenplan. De afstand tussen de 
werelden, de wederzijdse argwaan, de aanhankelijkheid aan de 
eigen eigenheid, de weerstand tegen verandering, de ongeschre-
ven regels en criteria; het zijn allemaal reële obstakels die subtiel, 
met gevoel en consequent zullen moeten worden overwonnen. 
De maakprocessen van GL zijn hierop aangepast. 

Hiphop cultuur is het DNA van Grande Loge: alle makers en 
begeleiders in het proces hebben een gelijke inbreng en zijn 
even belangrijk. In gezamenlijkheid wordt naar de juiste vorm en 
inhoud gezocht. Dit is een belangrijk uitgangspunt in de hiphop: 
iedereen kan leren van iedereen (each one teach one), hiërarchie 
is dynamisch.



Grande Loge ziet het als grote uitdaging om populaire cultuur te 
bevragen, net zoals de klassieke cultuur kritische reflectie ver-
dient. De klassieke cultuur kent - gelijk ook hiphop/urban-cultuur 
- zijn - (vastgeroeste) tradities met elk hun eigen historie. Authen-
ticiteit en kopieergedrag staan in beide werelden op gespannen 
voet met elkaar en juist op die spanning richten de producties 
van Grande Loge zich. De wetten van de straat en massacultuur 
worden gecombineerd met de wetten van het theater en de con-
text van klassieke cultuur. Daarom wordt per productie of traject 
een combinatie gemaakt van artiesten met en zonder een thea-
trale achtergrond, en van (nog) onbekende en bekende autodi-
dacten. Die laatsten zijn hoofdzakelijk muzikale autodidacten die 
online via youtube een groter publiek aanspreken met hun muzi-
kale repertoire, maar die tegelijkertijd op zoek zijn om zichzelf en 
hun verhaal via theatrale middelen opnieuw te presenteren.
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Als we een toekomst willen voor kunst, theater en performance 
dan zal het moeten beginnen met het ontwikkelen van smaken en 
producties, die het publiek als vanzelf naar de zalen zal moeten 
doen trekken. Dit vergt niet alleen de omverwerping van inhoud 
naar uithoud, maar zeker ook de kernwaarden en kwaliteitscri-
teria die van oudsher gelden en golden voor de kunsten. Zaken 
als social skills, collabs, vrienden en relaties worden belangrijker 
als integraal onderdeel van het vak. Toch is de keerzijde er ook: 
langlopende producties die veel publiek kunnen bereiken vergen 
veel van de (autodidacte) creatieven, zowel emotioneel als ook 
agendatechnisch (zeker omdat velen baantjes ernaast hebben om 
het hoofd boven water te houden). Hiervoor worden ze door GL 
getraind en begeleid. Tegelijk houdt GL rekening met afvallers 
en invallers door de shows zo te maken/construeren, dat makers 
vervangen kunnen worden en in een serie voorstellingen meer-
dere casts de basis kunnen vormen. Dit vormt ook een belang-
rijk onderdeel van de visie: een serie langlopende reeksen met 
verschillende fasen waarin jonge makers korter of langer kunnen 
meelopen. Sommigen zullen doorstromen, anderen zullen afval-
len. Het is ook deel van het marketing concept. We denken dat 
shows/voorstellingen langer moeten lopen om ze bekend te ma-
ken. Daarom zetten we erop in om de shows makkelijk in reprise 
en on demand te kunnen spelen.



Grande Loge herkent dat de wederzijdse beïnvloeding die be-
staat tussen de westerse (urbane) maatschappij en de (rurale) 
tradities van de moederlanden naast inspirerend vaak ook proble-
matisch van aard zijn. Niet alleen in termen van de persoonlijke 
verhalen en relaties, maar ook in termen van zakelijke verbindin-
gen en criminaliteit. Het koloniale verleden in de herkomstgebie-
den dreunt nog steeds door, deels gematerialiseerd in zucht naar 
geld, rijkdom en aanzien, maar ook pijn en verdriet en tempo 
doeloe. Het speelt hier in Nederland en zeker in landen als Su-
riname en Marokko. Genot, hebzucht, egoïsme, overleven, plek 
veroveren, thuis voelen, veilig zijn; dat zijn de thema’s van de 
producties, waarin dit allemaal bij elkaar komt in onze thuishaven 
Rotterdam, stad van vele culturen, vele soorten economieën en 
botsende belangen, sociale ongelijkheid en klassen.

GL is geïnteresseerd en erkent in de complexheid van het leven 
en probeert de verschillende tegenstrijdigheden met elkaar te 
verbinden met als doel meer betrokkenheid bij elkaars proble-
matiek. Veel mensen met een migratieachtergrond hebben een 
langere weg te gaan en ontberen vaak een veiligheid die som-
mige ‘westerse’ mensen als vanzelfsprekend ervaren. Maar ook 
die hebben in deze ingewikkelde wereld steeds meer botsende 
rollen: De vader die de baas is van een ijsjesfabriek (Unilever), 
die wil dat zijn kinderen niet teveel suikers eten, de automobilist 
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die ook fietser is, de drugsgebruiker die overdag bij de politie 
werkt, de medewerker van McDonalds die in een veganistische 
actiegroep zit. Dat maakt het leven interessant en uitdagend.

Om deze thematiek concreet te maken heeft GL voor de pe-
riode 2021-2024 als inspiratie het begrip ‘trafficking’; de ille-
gale verplaatsing van mensen en goederen met als primaire 
doel geld verdienen, waarbij verschillende perspectieven als 
uitgangspunt worden genomen, zoals vanuit gebruikers, orde-
handhavers, slachtoffers en producenten. Doelbewust profileert 
GL zich met heftige thema’s omdat we denken dat we hier de 
aandacht van de doelgroep kunnen trekken. We afficheren ons 
met series (Casa de Papel, Breaking Bad) en sterren (Kanye, 
Janae Monelle) van nu om in de aandachtsspanne te komen en 
te blijven. Toch zijn we in eerste instantie gedreven door een 
artistieke drive. Het is niet de bedoeling om ons te begeven 
in de commerciële wereld. Stiekem toch ook een beetje een 
verheffingsideaal?
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Grande Loge is begonnen als theatergroep, maar het is het doel 
dat de accenten de komende jaren ook verschuiven naar andere 
media en middelen, zoals internet, tv en sport (workout). Dit is 
iets dat de komende jaren uitgewerkt gaat worden. Voor deze 
periode (2021-2024) staan er op het programma:
·       Twee langlopende middelgrote productie (minimaal 2 jaar) 
voor festivals en tours met features en guest appearances (Fit-
girls en Drive)
·       Twee grotere immersieve locatie experience (minimaal 3 
maanden) rondom een specifiek thema (Shows zijn het weekend) 
Hallucianium en Ghost Producers
·       Performances op maat met features (RAVE en Outreach)
·       Loge Nights voor talent scouting en bonding
 
De middelen die hierbij worden ingezet zijn:
·       Performances/voorstellingen/experiences
·       public space - online (events/ clips / tracks)
·       Loge avonden (over Vrijmetselarij)
·       Releases en Merch
·       Promotie en marketing

We gaan uit van 3057 bezoekers
gemiddeld per jaar

PROGRAMMA OUTLINE 2021-2024PROGRAMMA OUTLINE 2021-2024
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HALLUCIANIUM

Hallucianium is een kruising/combinatie tussen een expo, perfor-
mance, LARP (live action role play), lasergame en escape room. 
Onderwerp is de grote hang naar roes en extase van veel mensen 
en de invloed die dat heeft op onze maatschappij zoals justitie, 
politie, milieuvervuiling, criminaliteit, overlast, straatgeweld en 
partycultuur. Inspiratie is de serie Breaking Bad, waarin een schei-
kundeleraar door omstandigheden langzaam verwordt tot een 
die-hard crystall meth baron. Verheerlijking van geweld zoals in 
drill rap van rappers als Qlas en Blacka, aanbidding van high pro-
file criminelen zoals Taghi en Holleeder en de ideologische strijd 
om drugs, spelen tegen de achtergrond van dit event, waarin het 
publiek zelf onderwerp is en onderdeel uitmaakt van het verhaal.
 
Synopsis
Het volksgezondheidsbedreigende product sug-R wordt verbo-
den en er ontstaat een levendige handel in illegale koolhydraten, 
vooral sug-Rspinnen en energydrank zijn populaire goederen die 
uit de hele wereld worden geïmporteerd voor de naar obesitas 
hunkerende mensen. De bezoekers komen terecht in een illegaal 
producerend lab dat ter plekke lijkt te worden opgerold. Hoe 
komen ze hieruit zonder gepakt te worden.
In de nieuwe ruimte *De Barbaar* naast AVL Mundo aan de Kei-
leweg is een groot lab ingericht waar allerlei figuren rondhangen 
en waar flink ‘gekookt’ wordt. Het publiek gaat gehuld in witte 
pakken op zoek naar de snelste weg tot cash en succes en komt 
daarbij vele onverwachte obstakels tegen. Wie gaat er met de 
sug-R cubes vandoor? 

HALLUCIANIUMHALLUCIANIUM
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Uitvoering
Deze voorstelling wordt geproduceerd ism AVL Mundo en Atelier 
van Lieshout op de Keileweg 10b, op en rond de werken van Van 
Lieshout. Deze bijzondere combinatie van theater en beeldende 
kunst en de (ambachtelijke) kwaliteit van dit werk zal leiden tot 
een geweldig decor waarbinnen de bezoekers worden onderge-
dompeld in een visueel en theatraal aantrekkelijke voorstelling. 
In de verschillende ruimtes van AVL wordt het publiek in contact 
gebracht met de verschillende stadia van productie en trafficking. 
Deze soort van ‘escaperoom-achtige’ voorstelling maken we 
met Escaperoom010, een hierin gespecialiseerd bedrijf. Casting 
zal worden geworven uit de lange lijst van talenten die we in de 
afgelopen jaren hebben geoogst. De productie wordt gedaan ism 
AVL Mundo en Joep van Lieshout.

HALLUCIANIUM
Een	theatrale	en	visuele	reis	door	de	wereld	van	opiaten,	trafficking,	illegale	dump	

en crimineel gedrag in relatie tot onze eigen hang naar roes.



GHOST PRODUCERS

De muziekindustrie staat al jarenlang bekend als een wereld van 
uitbuiting, list, bedrog, rechtenschendingen en manipulatie. Je 
speelt het spel of het spel speelt jou. Waarom wordt de ene track 
wel gedraaid en is de andere kansloos? Waarom verdwijnen er 
altijd weer managers met tassen cash naar de horizon? Het draait 
allemaal om connecties, gesjoemel en geld want het kan gaan 
om grote bedragen. Ook zijn er taferelen bekend van bekende 
‘producers’ die hun ghost producers tot het einde toe pushen. 
De dood van Avicii was wat dat betreft tekenend. Het is echt 
niet zo leuk als vaak wordt voorgesteld. Ghost Producers is een 
voorstelling waarin de muziekindustrie wordt voorgesteld als een 
gevangenis, waarin bij uitzondering ‘eenmalig’ voor de bezoekers 
een speciale rondleiding wordt georganiseerd. Een soort open 
monumentendag om mensen achter de tralies te bezoeken, daar 
zitten de arme kids, vastgeketend aan stortbakken als een dolle 
tracks uit te poepen.

Synopsis
Een groep ghost producers - deels echte en deels gespeeld door 
acteurs - wordt ontvoerd op last van een consortium van interna-
tionale sterren en dj’s. Ze zijn bang dat ze niet meer de beste mu-
ziek voor zichzelf krijgen. In onherbergzame sweatshops worden 
de jonge producers aan het werk gezet om tracks te droppen 
en deze worden zeer goedkoop aangeboden tegen de laagste 
prijzen aan de meest rücksichtslose A&R managers en gehaaide 
rappers. Er is daarom een levendige handel in cassettes met de 
beste tracks omdat deze digitaal niet traceerbaar zijn. Als de 
stroom uitvalt en de beveiliging de benen neemt ontstaat een on-

GHOST PRODUCERS
CONCRETE PROJECTEN



houdbare situatie met plunderingen van intellectueel eigendom 
en royalties, vechtpartijen om usb-sticks en ongegeneerd jatten 
van elkaars ideeën. De nietsvermoedende dagjesmensen hebben 
het even niet getroffen. Hoe komen ze hier zonder kleerscheuren 
vanaf?

Uitvoering
In een oud leegstaand kantoorgebouw wordt een setting ge-
maakt die op het eerste gezicht een soort luxe oord lijkt te zijn, 
wat later een music sweatshop blijkt te zijn. In de verschillende 
kamers werken de jonge producers aan hun tracks, opgejaagd 
door de executives, rappers, mc’s en andere sterren. Het idee is 
hiervoor samen te werken met SKAR (kunstaccommodatie Rotter-
dam) en tegelijk tijdelijke artist residencies te creëren. Voor Ghost 
Producers geldt hetzelfde als voor Hallucianium, namelijk werken 
in coproductie, maar deze voorstelling willen we pitchen voor 
OperaDagen. Zij doen verschillende spannende voorstellingen 
op locatie en deze past ons inziens goed bij hun vooruitstreven-
de benadering van muziektheater. Het plan is om deze productie 
samen te werken met Rotterdam Airlines (@/rotterdamairlines) en 
Organ Sunset (@orgasunset).

GHOST PRODUCERS
De uitbuiting van mensen in de muziekindustrie 
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FIT GIRLS

De wereld van het internet brengt vreemde fascinaties en obses-
sies voor het voetlicht. Door de acceleratie van dit medium wor-
den allerlei trends tot soms absurde proporties opgevoerd. Dit is 
ook het geval in de wereld van de Fitgirls. Eentje schrijft:
“Ik ben mijn Instagram-pagina begonnen om mijn fit journey bij te 
houden, een stok achter de deur te hebben voor mezelf en an-
deren te motiveren. Ik was veel afgevallen, en ik was super trots 
op de sixpack die ik daaraan had overgehouden. Het liefst ging 
ik 24/7 door het leven in een crop top. Mijn leven draaide op dat 
moment om fitness, ik trainde minimaal zes keer per week gemid-
deld twee uur per dag. Ik at clean (en te weinig) en voelde me ‘on 
top of the world’. Mijn shape was mijn alles. Ik deelde met mijn 
volgers op Instagram mijn vooruitgang, en ik liet zien wat ik deed 
om mijn doelen te behalen. Sounds good… right?”

Synopsis
In Fitgirls zijn een paar vrouwen stevig aan het trainen om fit te 
blijven. Ze bespreken tijdens de workout met elkaar alle moge-
lijkheden om fit te blijven, welke supplementen goed of slecht 
zijn, welke kanalen ze bedienen, wie hun sponsors zijn en hoeveel 
volgers ze hebben. Ze zitten zwaar aan de anabolen en overwe-
gen allemaal een bilvergroting. Daarvoor moeten ze naar Turkije, 
maar hoe komen ze aan de poen? Daarom nemen ze allerlei foute 
baantjes aan (ook in massagesalons), doen ze mee aan louche 
miss-verkiezingen, laten ze zich sponsoren door hun shakes-provi-
der en hengelen naar meer volgers door hun poses explicieter te 
maken. Dit gaat natuurlijk helemaal mis als een van hen mismaakt 
terugkeert uit Ankara.



Uitvoering
De voorstelling Fitgirls is een vervolg op Ma Pang Pang en Pa-
PaPa. Het is een energieke performance die op locaties speelt 
en vooral zal staan op festivals. De setting is een reizende sport-
school die speciaal is opgericht voor meiden en dames die op 
vakantie niet zonder hun verslavende workouts kunnen. Publiek 
is tijdelijk medesporter, hangend aan de gewichten, zwetend van 
de leg presses en steunend van de squats.

FITGIRLS
Hoever wil je gaan in je obsessies



DRIVE
CONCRETE PROJECTEN

DRIVE
Er zijn veel automobilisten die we kwalificeren als idioten of ach-
terlijke gladiolen en onwillekeurig profileren we de hele dag alles 
en iedereen om ons heen: Wat doen deze gasten zo laat nog op 
straat? Waarom staat deze auto hier nu al 20 minuten met een 
ronkende uitlaat? Wat is deze automobilist aan het doen nu ik al 
10 minuten achter hem sta? Deze gast zal wel een drugsdealer 
zijn? We projecteren van alles op allerlei situaties. Maar wat nou 
als deze situatie zich omdraait en jij ineens onderdeel wordt van 
dit proces, dat jij geprofileerd wordt en medeplichtig wordt?

Synopsis
De bezoekers stappen worden opgepikt door een snorder met 
uber-ambities. Hij, zij of X presenteert zichzelf als een acteur 
in opleiding en begint een klassieke monoloog. Dan moet zij/
hij even iets afgeven in een portiek en gaat de reis weer verder 
langs allerlei plekken die aangegeven stonden in de brochure 
van het theater of festival. Plots gebeuren er allerlei onverwachte 
dingen, komen er rare telefoontjes binnen en flipt de acteur(trice) 
en neemt de rit een hele andere wending. De vraag die overblijft: 
Wat wordt er nou de hele tijd vervoerd?

Uitvoering
Drive is een performatieve autorit door een stad. Een acteur zal 
de bestuurder zijn. Per rit zijn slechts beperkt aantal bezoekers 
toegestaan. Drive wordt gespeeld in een auto. Van een kleine 
personenauto tot een 9-persoons busje. De voorstelling kan op 
allerlei plekken en in alle steden worden uitgevoerd. Soms zelfs 
meerdere drive’s tegelijk. Het is een productie die ook in samen-
werking met een event of festival kan worden geproduceerd en 
die zich ook kan aanpassen aan de thematiek van de host event, 
in andere steden en in andere contexten.



OUTREACH EVENTS
CONCRETE PROJECTEN

OUTREACH NIGHTS

De behoefte aan rituelen en andere groepsverbanden blijven in 
ons huidige hyper individuele stadsleven onverminderd groot. 
Wel vormt het aantal tradities waar we ons aan kunnen verbinden 
(of tegen afzetten) een veel groter speelveld dan ooit tevoren. 
De vraag die wij hebben is: Hoe brengen we alles weer een beet-
je samen? 

Vorm
Grande Loge richt zich op positieve voorstellen voor het compo-
neren, uitproberen en samenstellen van nieuwe rituelen en beel-
den die bestaan uit vermengingen, adaptaties, uitvergrotingen 
en omdraaiingen - vanuit verschillende, gemixte herkomsten - die 
oplossingen en vreugde en troost bieden voor de hedendaagse 
problemen, uitdagingen en vieringen. Het zijn happenings waar 
nieuwe nieuwe vormen van rituelen voor de stad worden uitge-
probeerd met een focus op nieuwe rituelen voor de superdiverse 
stad van vandaag. Nieuwe rituelen en beelden worden geëxtra-
poleerd naar een gezamenlijke toekomst door vermenging van 
tradities, beelden en gebruiken. Het zijn dus een soort updates. 
Vanuit een Rotterdamse, grootstedelijke context en een internati-
onaal perspectief brengen we verschillende publieken samen. 

Uitvoering
De eigenzinnige klanken van de gamelan en de repeterende 
beats zijn de basis voor deze hedendaagse genezingsrituelen, die 
we met groepen dansers en performers site specific realiseren. 
Steeds in samenwerking met andere organisaties zoals festivals 
en musea, maar ook bedrijven. Outreach Raves zijn altijd locatie-
gebonden en op maat gemaakt. Voor Outreach Rave zijn WINTI 
en JARAN KEPANG de belangrijkste inspiratiebronnen.



LOGE NIGHTS
CONCRETE PROJECTEN

LOGE NIGHTS

Loge Nights zijn gatherings rondom een thema, in opzet verge-
lijkbaar met die van de Vrijmetselaarsloge. Hier is de naam van 
Grande Loge ook op gebaseerd. Deze events laten zien waar 
Grande Loge mee bezig is, maar ook wat andere bronnen kunnen 
zijn om gezamenlijk uit te putten. Onderdeel van deze avonden is 
het samen beleven van rituelen en het delen van kennis. Theater 
als inwijdingsritueel. Door kennis en ervaringen te delen ontstaat 
een hechte community van mensen. Via de broeders/zusterchap 
wordt het persoonlijk contact onderhouden met het publiek. En 
staat Grande Loge open voor het publiek om met elkaar op een 
creatieve manier in contact te komen waarbij er ruimte is voor 
dialoog en theatrale ideeën: Don’t tell. Show!

De Loge-avonden zelf zijn concrete - geen vaag geklets - avon-
den op spannende plekken met mensen die interessante inhoud 
brengen. Er is een vast - liturgisch achtig - format met steeds 
wisselende gasten zoals Wayne Modest (wereldculturen.nl), Hé-
lène Christelle (dichter), Chokri Ben Chika (theatermaker), Derek 
Otte (Spoken word artiest), Winne (rapartiest), Lucia Rijker (kick-
boxkampioen), Moor Mother Goddess (muzikant), Howard Kom-
proe (cabaretier), Maria Markelo (winti priesteres), Theo Paijmans 
(Afrofuturistische schrijver), Charl Landvreugd (kunstenaar), Je-
roen Koolhaas (Favela paintings), Brian Elstak (vormgever), Edson 
Sabajo (patta sneaker store), Hughes Mkaba Ntoto (schrijver), 
Joachim Ben Yakoub (journalist), Rachida Aziz (schrijver), Seckou 
Ouoguem (spoken word).
en JARAN KEPANG de belangrijkste inspiratiebronnen.



Uitvoering
De inhoud van de Loge avonden wordt bepaald door de gasten, 
performers en sprekers. De vraag is heel simpel: wat houdt jou 
op dit moment het meeste bezig en waarmee wil je anderen in-
spireren? Door spannende combinaties te maken, zullen er onver-
wachte ontmoetingen plaatsvinden. We mikken per Loge-avond 
op 100 bezoekers. 
De locaties die we kiezen zijn zeer divers en op verschillende 
plekken in de stad. Hiermee proberen we een grote verscheiden-
heid aan bezoekers te trekken en ook de bezoekers in contact 
te brengen met deze bijzondere locaties in de stad. Denk aan 
plekken als Humanitas (Zuid), MONO (Oude Noorden), Islamunda 
(IJselmonde), De Player (Feijenoord), Altijd in de buurt (Central 
District), Kickboxschool De Brito (Spaansepolder), Houthandel 
Alblas (Schiebroek), Doopgezinde gemeente (Centrum-Oost) en 
Woei (sneakerstore).

Na het eerste jaar gaan we ook Loge avonden in andere steden 
proberen weg te zetten, maar dat heeft nog niet de prioriteit.



Makers en team
De basis van Grande Loge bestaat uit Tjon Rockon (regie) en Hajo 
Doorn (dramaturgie), aangevuld met Omar Breeveld (tekst), Joost 
Maaskant (geluid), Isabell Schulz (kostuums) en Jay Sunsmith 
(vormgeving), Conchitta Bottse (productie). Iedereen is als ZZP’er 
betrokken bij GL. Voor 2021-2024 zijn we op zoek naar een zake-
lijk leider/productiemedewerker voor de continuïteit

Dit team begeleidt de spelers, makers en het urban talent en 
zorgt samen met hen voor de inhoud en invulling van de shows 
en producties. Dit gebeurt in samenwerking met verschillende 
externe begeleiders en makers, die steeds op verschillende ma-
nieren bij de projecten betrokken zullen worden. Dit zijn oa. Alida 
Dors (choreografie), Romano Haynes (theatermaker), Mahfoud 
Mokkadem (workshopbegeleider educatie), Shertise Solano (kun-
stenaar/maker), Tony Tomar (Bootcamp Tony/StandbyU), Marco 
den Dunnen (Heilige Boontjes). Kenmerkend voor deze groep is 
dat ze een vergelijkbare achtergrond hebben als veel van onze 
makers en dus goed in staat zijn om de connectie te maken 
tussen persoonlijkheid en professionaliteit, tussen werken met of 
vanuit eigen ervaring en tussen verwachtingen aan verschillende 
kanten van publiek en opdrachtgevers. Er zijn in onze ogen an-
dere kwaliteiten nodig en andersoortige begeleiding als het gaat 
om dit soort talenten met hun specifieke achtergronden, dan 
bijvoorbeeld afgestudeerden aan de toneelschool van Maastricht. 
Het moet intensiever en holistischer en met meer empathie voor 
afwijkingen en onverwachte gebeurtenissen.

De performers met een opleiding met wie we in contact staan of 
al mee hebben samengewerkt en die bij Grande Loge op de lijst 
staan om de komende jaren mee te werken zijn Rodrigo Batista, 

Paula Chavez, Marco di Tais, Nadia Bekkers, Ariah Lester, Anna 
Kenza Chbani, Dionne Verwey en Elvin Rigters. Autodidacten en 
urban talent zijn oa. Danime Mvambu Devante Albitrouw, Jermai-
ne Berkhout, Kanvie Winter, Suze Q, Josimar Gomez, Julie Mug-
hunda,  Stefanie Afrifa, Lisette Ma Neza, Andie Dushime, Mahia 
Ngandu, Gloria Boateng,  Pom Arnold, Ivan Winter, Donn Stone 
en Ahead of the Curve. 

Samenwerkingspartners
Ook werken we samen met meer maatschappelijke organisaties 
en bedrijven. Hallucianium willen we bijvoorbeeld maken met de 
medewerkers van het bedrijf Heilige Boontjes, een koffiezaak 
voor jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie en de 
Groep Luchtmacht Reservisten. Ghost Producers willen we maken 
met diverse producers van het Rotterdamse label Rotterdam Air-
lines en een paar bekende rappers, zoals Jairzinho, Young Ellens. 
Voor onze performances hebben we contact gelegd met Victory 
Outreach, een kerkgenootschap voor voormalige justitieklanten 
en verslaafden en het Albeda danscollege. Ook is het HipHop-
Huis voor ons een belangrijke partner als het gaat om het aanle-
veren van talent. Andere samenwerkingspartners zijn de festivals 
‘hosts’ van ruimtes waarin we gaan werken. Denk hierbij aan Vun-
zige Deuntjes Festival,  Vieze Poezendek, Down the Rabbit Hole, 
Fringe, IBE, Lowlands, etc. In alle gevallen werken we samen om 
nieuw publiek te vinden en de drempel te verlagen (we spreken 
in het openbaar bv nooit over theater, maar over event of show).

Bestuur bestaat uit Jan Pier Brands en Katinka Eindhoven. De po-
sitie van penningmeester is sinds kort vacant wegens drukte van 
de vorige. We verwachten dit medio maart op te lossen en zijn in 
gesprek met een aantal kandidaten.

MAKERS EN TEAMMAKERS EN TEAM
Een performance-collectief met stories, torries, poku’s, takkies en andere shit voor brozilians en millennials.



De voorstellingen van Grande Loge zelf worden richten zich tot 
een divers publiek. In de marketing willen we ons specifieker 
richten op de leeftijdsgroep 16-35 jaar. Een groep die vooral via 
‘nieuwe’ sociale media actief is en die de reguliere theater mar-
ketingmethodes vaak over het hoofd ziet. Via een herkenbare 
beeldtaal symboliek en inzet van de sociale media vormen van de 
deelnemers willen wij een zo’n divers mogelijk publiek bereiken. 
Daarnaast houdt Grande Loge openbare pop up performances 
op verschillende openbare plekken in een stad (Outreach Raves) 
en via sociale media (vooral nu nog Instagram). Naast deze doel-
groep richten wij ons ook op de oudere leeftijdsgroepen die zich 
graag laat verrassen door een nieuw soort theater. 

Grande Loge is een jonge organisatie die pas op eigen benen 
staat. Gemiddeld halen we nu zo’n 70-120 bezoekers op de eigen 
events en 120-150 bezoekers per voorstelling op festivals. Daar-
naast bereiken we via onze instagram mensen die ons volgen. Dit 
is nog niet heel erg goed gemeten, maar we merken wel dat het 
gevolgd wordt. Voor de komende jaren is de ambitie om steeds 
meer bezoekers te bereiken en vooral ook een nieuwe trend neer 
te zetten van een soort theater dan ‘accessable’ is. Een goed 
voorbeeld hiervan is de vaak herhaalde opmerking: ‘ik wist niet 
dat dit ook theater was?’ Een groot deel van ons succes zal ook 
worden bepaald door de mate waarin we in staat zijn onze con-
cepten te verkopen aan de festivals, waarvan er steeds meer ko-
men die zich ook op urban richten (aangezien dit op dit moment 
de dominante artistieke smaak is in de jongerencultuur). Pas in 
tweede instantie zullen we meer op eigen benen kunnen komen 
te staan.

PUBLIEKPUBLIEK
Een performance-collectief met stories, torries, poku’s, takkies en andere shit voor brozilians en millennials.



Het concept voor de marketing van Grande Loge leunt op twee 
poten: community building en branding. 

Community building
Het creëren van een community en samen met deze community 
de promotie doen, bijvoorbeeld door het delen van filmpjes via 
telefoons, wordt steeds belangrijker. ‘Together’ is het sleutel-
woord. Het product is de marketing zelf. Traditionele middelen 
als social media, flyers en posters worden natuurlijk ook ingezet, 
maar dan als middel om een community te ‘grounden’. Van daar-
uit wordt super persoonlijk - stap voor stap - het netwerk verder 
uitgebouwd, waarbij de focus ligt op het bezoeken van feesten 
en events waar het potentiële publiek al naar toe gaat. Daar wor-
den de bezoekers gespot en warm gemaakt voor de events en 
activiteiten van Grande Loge: become a member and teleport the 
word to the universe.

Branding
We denken dat met Tjon Rockon er een persoon met veel cre-
dibility is, waaromheen gebouwd kan worden. Het reeds be-
staande netwerk - en zijn trackrecord - zijn het uitgangspunt (zie 
cv). Daarnaast willen we inzetten op naamsbekendheid door de 
spannende shows, onderwerpkeuze, locaties en samenwerkingen. 
Inspiratie hiervoor zijn oa. Droog Design en Patta.

Marketingmix
Het marketingmixspeerpuntenpalet van GL bestaat uit een aantal 
elementen:

Loge Nights en Outreach Events (showcases)
Centraal in onze publieksopbouwstrategie staat het idee van de 
Loge avonden met lidmaatschap voor de broeder- en zusterschap 
en de bijbehorende Outreach Events. Hier werken we op een 
laagdrempelige manier samen en kunnen we van alles uitprobe-
ren. Dit is al verschillende keren gerealiseerd, oa. op Motel Mo-
zaique en bij ExtraExtra Night.

Socials
Een beetje vanzelfsprekend, maar op dit punt hebben we het 
afgelopen jaar veel geleerd van een aantal specialisten op dit ge-
bied. Hier zullen we vooral op gaan inzetten. Hierbij proberen we 
zoveel opmerkelijke posts te maken die aandacht trekken. Wel-
licht nog los van de onmiddellijke inhoud van de voorstellingen. 
Connectie maken, daar gaat Instagram om.

Inprikken
Persoonlijk contact en samen ‘dingen’ meemaken is op dit mo-
ment de beste reclame, zeker in de doelgroep 20-35 jarigen. 
Vandaar ook dat Grande Loge ‘inprikt’ op bestaande events en 
daar showcases geeft met als doel het publiek te prikkelen en te 
motiveren naar de ‘echte’ voorstellingen’ te komen. 

Samenwerking
Door veel met andere organisatoren te werken en deze ook te 
incorporeren in de eigen avonden, willen we een betrokken en 
hechte groep maken die samen wil beleven en die ook vooral 
geëntertaind wil worden met vette shit (en de real thing). 

MARKETINGMARKETING
Een performance-collectief met stories, torries, poku’s, takkies en andere shit voor brozilians en millennials.



Talentontwikkeling
Het feit dat we met GL veel nieuwe talenten scouten en laten 
meedoen zorgt voor extra inbedding in de communities. Niet 
onbelangrijk, want in de urban scene moet je artistiek en sociaal 
kredietwaardig zijn.

Locaties en plekken
De locaties die we kiezen zijn zeer spannend, divers en op ver-
schillende plekken in de stad. Hiermee proberen we een grote 
verscheidenheid aan bezoekers te trekken en ook de bezoekers 
in contact te brengen met deze bijzondere locaties in de stad 
zoals AVL, Kickboxschool De Brito, Garagebox Ommoord, Boek-
handel Walgenbach (Charlois), Houthandel Alblas, of Woei (Snea-
kerstore).

Langere reeksen
Door langer lopende shows en reprises met evt meerdere casts 
te maken kan betere publiciteit worden gemaakt en grotere con-
tinuïteit worden bereikt voor hen die het helemaal professioneel 
willen gaan maken en zo de bühnes op een natuurlijke manier 
laten verkleuren en verjongen. Veel voorstellingen bestaan 10 of 
20 keer. Volgens ons begint het dan pas. In dat opzicht leren we 
veel van vrienden als Jandino en Howard Komproe en het com-
merciële circuit.

Crossmedia
Voor de nabije toekomst gaan we steeds meer crossmediaal wer-
ken met filmpjes en interventies. Onze social strategy zal steeds 
belangrijker worden omdat het publiek daar van nature zit.

Drukwerk
Daar stoppen we zo snel mogelijk mee.

MARKETING
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