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SPRUIT

huis voor muziektheater

programmaboekje
www.kasko.nl > spruit 2021

een (online) muzikale theaterroute

https://www.kasko.nl/producties/spruit-2021
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Scènefoto SPRUIT 2020
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Welkom bij SPRUIT!
 een online Zoom experiment van KASKO

De basisprincipes van SPRUIT zijn sinds de eerste editie in 2016 onveranderd. 
Er zijn slechts twee regels:  
   1.  een week vrij experimenteren door de makers van KASKO
   2.  een ontmoeting met publiek

Als muziektheatermakers doen we dit altijd live en analoog, met jou in de 
zaal of op locatie. Na een jaar vol coronamaatregelen en -beperkingen willen 
we niet langer meer wachten tot we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. 
Daarom traditiegetrouw SPRUIT, maar dan in een digitaal jasje. 

De uitgangspunten blijven hetzelfde: de makers van KASKO werken in één 
week tijd toe naar een performance voor publiek. Alleen deze keer zijn de 
makers vooraf allemaal getest en zaten ze de hele week in een zogeheten 
‘bubbel’. Een week lang maakten, aten en woonden ze samen. De resultaten 
van deze week gaan we via Zoom met je delen, live vanuit een leeg  
Schouwburg Odeon in Zwolle. In de interactieve livestream ontmoeten we 
elkaar en tonen we verschillende performances die ontstaan zijn vanuit de 
vraag: ‘Wie ben je als je alleen bent?’ 

Laat je verrassen door wat onze makers in huis hebben. 
Veel plezier bij SPRUIT!
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Céline (1991) studeerde in 2016 
af aan de regieopleiding van de  
Toneelacademie Maastricht. 
Daarna volgde ze een opleiding 
tot theaterdocent. Bij KASKO regis-
seerde ze o.a. de locatievoorstelling 
Requiem voor de IJsselcentrale en 
deed ze de co-regie bij Welstaat. 
Daarnaast werkt ze voor Het 
Laagland en Garage TDI.

Céline Hoex
regisseur

Deelnemende makers 
Dit jaar doen maar liefst elf makers mee aan SPRUIT. In verschillende sa-
menstellingen hebben ze vrijuit geëxperimenteerd. Tijdens de livestream op 
26 maart komen alle makers voorbij. Verschillende performances passeren 
de revue, waaronder een audioperformance over ‘alleen zijn’ en een absur-
distische videovergadering over de zoomende en zoekende mens.
We stellen de makers graag aan je voor!

Deze makers werkten
samen tijdens SPRUIT 2021

Eva Traa, Merlijn Runia, 
Wessel de Vries
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Na haar afstuderen aan de 
opleiding Fashion Design van ArtEZ 
dook Eleftheria (1991) de wereld 
van kostuumontwerp in. Sindsdien 
werkte ze mee aan (muziek)- 
theatervoorstellingen van o.a. 
Internationaal Theater Amsterdam, 
Theater Utrecht en KASKO. 
Ook geeft ze als gastdocent 
workshops aan scholieren.

Eva (1988) studeerde viool aan 
het Conservatorium Amsterdam. 

Sindsdien speelt ze zowel intieme 
kamermuziekconcerten als grote 

symfonische programma’s bij o.a. 
het Nederlands Philharmonisch 

Orkest en het Residentie Orkest, is 
ze onderdeel van het muzikale rebel-
lencollectief Pynarello en speelde ze 

mee in diverse KASKO voorstellingen.

Eleftheria Lavdaki
kostuumontwerper

Eva Traa 
violist

Céline Hoex, Merlijn Runia, 
Wessel de Vries

Juliette Mout
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Laurien (1989) studeerde in 2016 
af aan de toneelschool in Arnhem. 

Ze is sinds 2017 als maker 
verbonden aan KASKO. Daarnaast 

speelde ze in voorstellingen 
van o.a.Toneelgroep Oostpool, 

De Toneelschuur en Theater 
Sonnevanck, en stond ze in 2019 
met een eigen voorstelling op het 

Amsterdam Fringe Festival.

Juliette (1990) is kostuum- en 
decorontwerper. In 2014 studeerde 
ze af aan de opleiding Theatre  
Design aan de HKU. Sindsdien 
werkte ze als rekwisiteur bij  
Theater Rotterdam mee aan voor-
stellingen van o.a. Johan Simons 
en Pieter Kramer. Sinds 2019 is ze 
als maker aan KASKO verbonden.

Laurien van Rijswijk
performer

Juliette Mout
vormgever

Juliette Mout, Renán Zelada

Laurien van Rijswijk, Renán 
Zelada, Eleftheria Lavdaki
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Merlijn (1984) studeerde af aan de 
Dutch National Opera Academy en 
speelde sindsdien in voorstellingen 
van o.a. Theater Sonnevanck, De 
Nederlandse Reisopera en Ulrike 
Quade Company. Daarnaast maakt 
ze deel uit van het Coco Collectief. 
Sinds 2017 is Merlijn als maker en  
performer verbonden aan KASKO.

Merlijn Runia
mezzosopraan

Renán Zelada
componist

Renán (1993) studeerde  
compositie aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag en 
behaalde onlangs zijn master 

Filmmuziek aan het Conservato-
rium Amsterdam. Hij componeert 

sindsdien muziek voor visuele 
media, zoals film, TV, opera en 

theater. Sinds 2019 is Renán als 
maker aan KASKO verbonden.  

Juliette Mout, 
Laurien van Rijswijk

Céline Hoex, Eva Traa, Wes-
sel de Vries, Roel Goedhart
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Roel Goedhart
gitarist

Sara (1987) studeerde af aan 
de (drama-)schrijfopleiding van 
de HKU en filosofeerde daarna 

verder aan de Universiteit Tilburg. 
Bij KASKO schreef ze mee aan 
o.a. Welstaat en Requiem voor 

de IJsselcentrale. Verder schrijft 
Sara voor Bellevue Lunch, Festival 

Cement, de Tekstsmederij en 
ShortReads.

Sara van Gennip
schrijver

Tim Hammer

Merlijn Runia

Roel (1987) behaalde zijn master 
klassiek gitaar aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag.  
Zijn repertoire is veelzijdig: van
modern klassiek tot flamenco,
pop en jazz. Roel speelt als solist,
begeleider en maker in voorstelling-
en, concerten en films – o.a. bij 
KASKO, Theater Sonnevanck en in 
musical The Addams Family.
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Wessel (1994) studeerde af aan  
de schrijfopleiding van de HKU.  
Zijn teksten worden gekenmerkt 
door humor en fantasie, en be-
handelen de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Als toneelschrijver 
werkt Wessel veel in Friesland (o.a. 
Tryater en Meeuw Jonge Theater-
makers), maar ook daarbuiten (o.a. 
KASKO en De Jonge Honden). 

Wessel de Vries
schrijver

Tim Hammer
performer

Tim (1989) studeerde af aan de 
opleiding Muziektheater van ArtEZ 
Arnhem en is sindsdien werkzaam 
als acteur, slagwerker en poppen-
speler bij diverse gezelschappen. 
Tim wordt ondersteund door het 

Fonds Podiumkunsten in het 
kader van de subsidie nieuwe 

makers voor zijn traject bij KASKO 
en Ulrike Quade Company. Sara van Gennip

Céline Hoex, Eva Traa, 
Merlijn Runia
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Wil je ons werk voor/met jong talent ondersteunen? Word dan onze 
Huisgenoot voor €45,- per jaar. Hiermee geef je de jonge makers van KASKO 
een duwtje in de rug. Als dank voor je betrokkenheid krijg je leuke extra’s. 
Meer info vind je op kasko.nl !

Huisgenoot worden?

SPRUIT is gratis – 
maar doneren kan! 
Na afloop van de livestream vragen we om een vrijwillige bijdrage. 
Elke donatie is van harte welkom! De opbrengsten gebruiken we om ook 
volgend jaar weer SPRUIT te kunnen organiseren.

Doneren is simpel: Klik Hier of scan de QR-code met je
smartphone en volg de instructies op je scherm. 
Je kunt ook zelf een donatie overmaken naar rekeningnummer 
NL91 INGB 0661712109 t.n.v. Stichting KASKO

https://kasko.nl/steun
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=i9Y420oYH6kELVGB70wdNUoqvfw1BeWl
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Over KASKO
KASKO (voorheen Kameroperahuis) vormt als ontwikkelplek voor jonge 
muziektheatermakers de brug tussen de opleiding en een zelfstandige 
beroepspraktijk. KASKO begeleidt jonge professionele schrijvers,  
componisten, regisseurs, zangers, musici en vormgevers.  
Binnen een talentontwikkelingstraject van gemiddeld drie jaar verdiepen 
en verbreden de makers van KASKO hun artistieke signatuur en verster-
ken ze hun positie als zelfstandig kunstenaar in het veld in verbinding 
met de maatschappij. Daarbij worden ze gestimuleerd een stevig netwerk 
op te bouwen en te onderhouden en samenwerkingen tot stand te  
brengen die discipline-overstijgend zijn. In steeds wisselende samen- 
stellingen werken zij aan eigentijdse producties en projecten. 

KASKO daagt jonge muziektheatermakers uit om hun talent zo breed mogelijk 
in te zetten in de samenleving. Dit doen we binnen vier pijlers: we spelen in 
theaters en op festivals #speelt, zetten onze creativiteit in bij organisaties en 
bedrijven #werkt, binnen opleidingen #leert en in de gemeenschap #verbindt.

Cast & crew SPRUIT 2021

Deelnemende makers: Céline Hoex, Eleftheria Lavdaki, Eva Traa, Juliette 
Mout, Laurien van Rijswijk, Merlijn Runia, Renán Zelada, Roel Goedhart,  
Sara van Gennip, Tim Hammer en Wessel de Vries | Setdesign & kostuums: 
Eleftheria Lavdaki en Juliette Mout | Productieleiding: Annemarie Bakker | 
Video & livestream: Lancelot Video / Silvian Ilgen | Techniek: Zwolse 
theaters / Wander Tabak
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Colofon
Fotografie: Erik Franssen, Mark Brants | Ontwerp: Viesrood 



KASKO producties in 2021: 

Na het succes van de muzikale theaterroute Requiem voor de IJsselcentrale 
(2019), komt Bruisende Buren terug naar Zwolle-Zuid! In de zomer van 2021 
maken we De Kringlopera, samen met de bewoners van Zwolle-Zuid. 
Een ontdekkingsreis door de kringloopwinkel en al zijn spullen, bezoekers en 
medewerkers.

In de zwartkomische liedcyclus This is not a fairy tale worden sprookjes 
behendig ontrafeld. In de zomer gaat de reprisetournee van deze voorstelling 
verder met voorstellingen in o.a. Flint (Amersfoort) en Deventer Schouwburg.

Houd onze website in de gaten voor updates of schrijf je in voor onze 
maandelijkse nieuwsbrief op kasko.nl!

Met dank aan

huis voor muziektheater

kasko.nl

https://kasko.nl/producties/de-kringlopera
https://kasko.nl/producties/this-is-not-a-fairy-tale
https://www.kasko.nl
https://twitter.com/KASKO_nl
https://www.facebook.com/kasko.muziektheater 
https://www.instagram.com/kasko.muziektheater/
https://www.kasko.nl

