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1. OPZET

Met de succesvol le productie van Jesus 
Chr ist  Superstar  in  2017 is  er  een grote 
stap gemaak t in het  samenbrengen van 
al le  cul ture le studenten in Enschede. 
Hierna is  di t  al leen maar meer gaan 
groeien:  in  2018 is  S tichting InSPE , 
I ternational  S tudent Productions En -
schede,  opger icht .  Met deze stichting 
zul len tweejaar l i jks mooie producties 
neer worden gezet die als doel  hebben 
om al le studenten ,  zowel  Neder lands als 
internationaal ,  samen te brengen in een 
cul ture le productie.

2. DOEL EN RESULTA AT

Na een lange brainstorm is de keuze van 
productie geval len op West S ide S tor y. 
Di t  is  een musical  die ruimte biedt  aan 
al le  cul ture le studentenverenigingen.  Het 
doel  is  dr ie Engelstal ige voorstel l ingen te 
houden van de musical  West S ide S tor y 
in de middag van 28 en de avonden van 
29 en 30 apr i l  2019,  in  het  Rabotheater  te 
Hengelo of  de Technohal  op de campus 
Universi te i t  Twente.  Het bestuur ver wacht 
een kaar tverkoop van 1320 van de 26 40 
beschikbare kaar ten voor deze dr ie voor-
ste l l ingen ,  mits deze in de Rabozaal  van 
de Schouwburg Hengelo plaatsvinden.  Di t 
aantal  is  gebaseerd op de hoeveelheid 
verkochte kaar ten van Jesus Chr ist  Su -
perstar.  Hier  zi jn  50% van de beschikbare 
kaar ten (880 van de 1760) ui te indel i jk 
verkocht .  Daarnaast heef t  het  project  de 
volgende doelste l l ingen:

•  Cultuur verenig ingen laten samenwer-
ken

•  S tudenten er var ing op laten doen op 
het  sni jv lak van verschi l lende cul ture le 
d isc ip l ines

•  De UT op de kaar t  zet ten

•  AKI en Saxion meer betrekken bi j  de 
UT.

•  Cultuur  meer onder de aandacht 
brengen bi j  studenten.

Er wordt  voor de voorstel l ing gewerk t  met 
vr i jwi l l igers ui t  al le  cul tuur verenigingen 
van de Universi te i t  Twente onder bege -
le iding van professionals in sleutelposi -
t ies:  een regisseur,  een dir igent en een 
choreograaf.  Ook zal  er  worden gewerk t 
met een zangcoach.  Di t  project  zal  de 
betrokken verenigingen dichter  bi j  e lkaar 
brengen en hierdoor de cul tuursector  op 
de Universi te i t  s terker  maken.

3. STICHTING InSPE

De organisatie is  in  handen van 5 en -
thousiaste studenten afkomstig van 
de verschi l lende discipl ines (theater, 
muziek en dans).  Deze studenten hebben 
S tichting InSPE opger icht  en zul len in 
de opmaat naar de voorstel l ing fungeren 
als productie le ider  van de voorstel l ing , 
onderhouden contact  met de verschi l len -
de par tners die de voorstel l ing mogel i jk 
maken en nemen al le  organisator ische en 
f inancië le taken in handen.  De organisa -
t ie  bestaat ui t  de volgende personen:

Lot te Weedage -  Voorzi t te r  & commissar is 
Logist iek

Oud -voorzi t ter  Wiskundig S tudiege -
nootschap Abacus ,  penningmeester 
studentensymfonieorkest MSO en mee -
gespeeld met twee musicals.

Al ina R i t te r  -  Secretar is  & commissar is 
Promotie

Commissar is E x terne betrekkingen & 
PR studentendansvereniging Chassé , 
deelgenomen aan de laatste musical  en 
er var ing bi j  het  organiseren van evene -
menten

Wouter  Bos -  Penningmeester  & commis -
sar is  Orkest

Logistiek & Technisch Manager S tich -
t ing IAPC,  l id  van S tudenten Harmonie 
Orkest  Twente ,  meegespeeld als muzi -
kant bi j  twee musicals.
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Meike van Wi jk  -  Commissar is  Cast

Oud - commissar is E x terne betrekkingen 
& PR studentendansvereniging Chassé , 
voorzi t ter  showcommissie Chassé en 
cast  in Joseph door S tichting Musical 
Producties Twente. 

Kasper de Kru if f  -  commissar is  Concept

Oud -voorzi t ter  theaterspor tvereniging 
Pro Deo,  oud - commissar is onder wi js van 
study association Proto en er var ing met 
graf isch en functioneel  ontwerpen.

4. ORGANISATIE

Deelnemers

De organisatie zal  de studenten rondom 
Enschede al lemaal  de mogel i jkheid geven 
deel  te worden van de voorstel l ing.  Di t 
wordt  gedaan door plekken aan te bieden 
binnen het  orkest ,  de spelersgroep en de 
dansgroep,  maar ook backstage en bi j 
nevenactiv i te i ten (zoals het  maken van 
decor en k leding).  Niet  al leen de Univer -
si te i t  Twente ,  maar ook Saxion ,  Ar teZ en 
het  ROC zul len hierbi j  worden betrokken. 
Er  zul len audi t ierondes plaatsvinden voor 
e lke discipl ine ,  waarui t  de rolverdel ingen 
worden gevormd.

Repet it ies

Elke week gaan de discipl ines los van 
e lkaar repeteren.  Vanaf januar i  zul len de 
discipl ines meer gemengd repeteren.  Hier -
voor zul len vanaf december ook repeti t ie -
weekenden worden georganiseerd waarbi j 
de combinatie van al le  discipl ines vol ledig 
tot  ui t ing zal  komen. De data van de repeti -
t ies en repeti t ieweekenden worden vooraf 
met regisseur,  d i r igent en choreograaf 
besproken ,  zodat deze ook bekend zi jn op 
het  moment dat  de deelnemers betrokken 
worden.

Promotie

De promotie zal  twee tot  dr ie maanden van 
tevoren beginnen rondom Enschede.  De 
voornaamste doelgroep die aangesproken 
zal  worden zi jn de studenten in Enschede, 

maar hiernaast worden ook de mensen 
aangesproken die enthousiast  zi jn  over  de 
voorstel l ing West S ide S tor y en studen -
tenpar tic ipatie in cul tuur.  Voor promotie 
zal  gebruik worden gemaak t van digi tale 
promotie (zoals facebook),  posters ,  f lyers 
en verscheidene promotieacties.  Er  zal 
een commissie worden opger icht  die de 
commissar is promotie ondersteund in deze 
taken.

Locat ie

Voor het  opvoeren van het  stuk gaan wi j  de 
schouwburg Hengelo gebruiken.  Di t  theater 
heef t  meer dan achthonderd zi tplaatsen , 
een grote orkestbak en een k lassieke am -
biance die past  bi j  d i t  k lassieke stuk .  Met 
Jesus Chr ist  Superstar  is  di t  theater  ook 
gebruik t  en daar is  een goede er var ing aan 
over gehouden.

Evaluat ie

Na de grondige evaluatie van JCS is er  een 
plan opgesteld om de productie deze keer 
nóg beter  te maken.  Er  zi jn  verschi l lende 
Go/No - Go momenten gepland om de k wali -
te i t  van de voorstel l ing te verzekeren.  Deze 
momenten zul len plaatsvinden na de audi -
t ies in september en na de kerstvakantie. 
Ook zal  er  tussendoor maandel i jks intern 
geëvalueerd worden hoe het  gaat .  Na de 
voorstel l ing zul len de evaluaties gehouden 
worden waar besproken wordt  hoe deze 
voorstel l ingen in de toekomst gedaan 
(kunnen) worden.

Planning

Mei 2018:  Deelnemers wer ven

Juni  -  September 2018:  Audi t ies

December 2018:  Podiumplan schr i jven & 
S tar t  repeti t ieweekenden

Januar i  2017:  Aanvang promotie

Apr i l  2017:  Voorstel l ingen

Mei 2017:  Evaluatie en afronding
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5. SAMENWERKING

Om de professional i te i t  van de voorstel l ing 
te bevorderen wordt  de commissie onder-
steund door verschi l lende professionele 
par tners.  Di t  wordt  gedaan met onder 
andere de volgende instanties:

Regisseur -  Rober t  Middelburg

Rober t  is  een alumni van de Universi te i t 
Twente ,  heef t  in  de organisatie van Jesus 
Chr ist  Superstar  gezeten ,  hi j  heef t  er -
var ing met de theater wereld en met het 
opzet ten van verschi l lende producties. 
Daarnaast is  hi j  regisseur van interNEST 
en heef t  veel  har t  voor het  project  en kan 
goed samenwerken met de andere profes -
sionals. 

Dir igent  -  Peter  Bogaer t

Peter  is  huidig dir igent van het  Musica 
S i lvestra Orkest ;  het  studenten sympho -
nieorkest  van de Universi te i t .  Naast zi jn 
er var ing met het  dir igeren en er var ing 
met het  spelen van het  stuk ,  heef t  hi j  ook 
er var ing met het  dir igeren van studenten. 
Ook was hi j  d i r igent van het  JCS - orkest 
en past hi j  dus goed bi j  het  team.

Choreograaf -  Melanie Lefer ink

Melanie is  huidig choreograaf van de 
studenten jazzdance vereniging Chassé 
op de Universi te i t  Twente.  Zi j  heef t  daar-
naast ook veel  er var ing met het  choreo -
graferen van musical l iedjes en is  cho -
reograaf geweest bi j  JCS.  Ook door haar 
enthousiasme over het  stuk is  zi j  een 
waardevol le toevoeging aan het  team.

Culture & Events

Binnen de universi te i t  is  Cul ture & Events 
het  cul ture le centrum. Zi j  zi jn  onder 
andere verantwoordel i jk  voor de profes -
sionele kant van cul tuur op de campus, 
zowel  in de vorm van voorstel l ingen als 
acties.  Zi j  zul len de commissie professi -
oneel  ondersteunen en advies geven.  Ook 
helpen zi j  met het  regelen van repeti t ie lo -
caties.

S tudent Union

Het studentengedeel te van de organisatie 
van de Universi te i t  Twente wordt  overkoe -
pel t  door de S tudent Union.  Van bovenaf 
kunnen zi j  ons ondersteunen bi j  de opzet 
van de voorstel l ing.

Diabolus

De studentenvereniging van het  conser-
vator ium in Enschede is  Diabolus ,  en v ia 
hen zal  het  project  breder worden ge -
trokken dan al leen de Universi te i t .  Bi j  het 
conser vator ium zi t ten studenten die zich 
meer focussen op muziek en daarom een 
goede aanvul l ing zi jn bi j  het  project .

6. FINANCIEEL

De begroting en toel ichting staan in een 
apar t  document in de bi j lage

7. TOT SLOT

S tichting InSPE zal  in  apr i l  2019 de voor-
ste l l ing West S ide S tor y opzet ten.  Hiermee 
zul len de cul tuur verenigingen meer samen -
werken en een interdiscipl inaire voorstel -
l ing kunnen opzet ten onder professionele 
begeleiding.  De wens is  dat  hierdoor meer 
gezamenli jke cul ture le evenementen 
worden neergezet in de komende jaren. 
De organisatie zal  zich komend jaar  bezig 
houden met het  opzet ten van de voorstel -
l ing op organisator isch en f inancieel  v lak . 
Wi j  hebben er  zin in en hopel i jk  zien we 
jul l ie  op 28 ,  29 of  30 apr i l !


