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In 2019 hebben we een bijzonder project mogen realiseren en zijn we druk bezig geweest met
ambitieuze plannen; het hervormen van de stichting.
Verhalen van toen
Met onze jongeren van de vooropleiding
theater/zang is in augustus het
muziektheaterproject Verhalen van toen
opgezet. Onder leiding van regisseuse Tirza
de Boer zetten zij muziektheater in als
middel om eenzaamheid onder ouderen te
bestrijden. Het project begon met
ontmoetingen in verschillende
bejaardentehuizen. De jongeren maakten
contact met de bewoners. Welke verhalen
willen zij verteld zien? Naar welke muziek
werd er vroeger geluisterd? Het project heeft een bijzondere wisselwerking laten zien tussen twee
generaties. Kleinkunstliedjes van o.a. Sonneveld en Shaffy werden in een nieuw hedendaags jasje
gestoken, en verhalen van de bejaarden kregen vorm in prachtige monologen. Inmiddels zijn er met
succes verschillende try-outs gespeeld, maar kan de tour vanwege de Coronacrisis in de
bejaardentehuizen niet worden gespeeld.
Het project is mede mogelijk gemaakt door het Janice Walker Fonds.
Algemeen
Het bestuur kende de volgende samenstelling:
- Tim Koldenhof
- Joji Na
Een vooruitblik op 2020
In november begonnen de voorbereidingen van het hervormen van Stichting Tim Koldenhof
Producties naar Stichting Het Gelders Productiehuis. Onze ambitie is om ons de komende jaren veel
meer in te zetten voor theater, zang- en dansprojecten met een sociaal maatschappelijk karakter en
zo doelgroepen te bereiken die normaal gesproken niet makkelijk met de podiumkunsten in
aanraking komen. Bovendien willen we onze bijdrage aan het culturele klimaat binnen de regio
verstevigen, vandaar de naamswijziging. Door meer focus, tijd en aandacht in de nieuwe projecten te
steken kunnen we een vliegende starten maken in 2020. Dit betekent dat Stichting Het Gelders
Productiehuis een nieuwe Raad van Toezicht heeft aangesteld, die staat te popelen om ons te
adviseren vanuit hun kennis en kunde. We hebben een zorgvuldige raad samengesteld met
inspirerende leden uit de onderwijs, cultuur en evenementenbranche.
2020 wordt een bijzonder sleuteljaar, we kijken uit naar de bijzondere projecten we op dit moment
aan schrijven.

