Evaluatie
Open Podium Jeugd 12 +
2014 – 2015
Inleiding
Conform de projectbeschrijving zijn er zes Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ georganiseerd
door St. Talentenloods in Dekker’s Hoeve op de laatste donderdagavond van de maand met een
slotavond in Theater Ludens op 16 mei 2015.
Donderdagavond: 30 oktober, 27 november, 29 januari, 26 februari, 30 april Dekker’s Hoeve
Slotavond: zaterdagavond 16 mei Theater Ludens.
Het Open Podium kan zonder meer zeer succesvol genoemd worden. Zowel qua deelname, de
reacties van de bezoekers, de samenwerking tussen partners en de publiciteit.
Toch is het project niet zonder meer vanzelfsprekend te noemen. Hetgeen hieronder verder zal
worden toegelicht.

Slotavond Theater Ludens 16 mei met 15 optredens en een gastoptreden van Roan Pronk

Het doel
Doel is de jeugd van 12-21 jaar een laagdrempelig podium in Leidschendam-Voorburg te bieden voor
het presenteren van hun talentontwikkeling in de brede zin: van muziek, dans, theater, literatuur,
multimedia tot sport en andere talenten.
De eerste serie Open Podiumavonden heeft jongeren het podium geboden die zich bezighouden met
muziek: van bands, trio, duo tot solo. Van metal, pop, jazz tot klassiek. Daarnaast waren er ook
presentaties van o.a. luchtacrobatiek circusact, goochelen, schaken, tafeltennis en multimedia.
Vooral het zichtbaar maken van talenten op divers gebied spreekt de bezoekers van het Open
Podium erg aan. Daarmee kan de jeugd ook elkaar stimuleren te laten zien wat de mogelijkheden
zijn op divers gebied. Ten aanzien van muziek willen wij graag meer de verschillende genres muziek
het podium bieden. Ook willen wij de jeugd extra stimuleren in het maken van eigen werk.
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De jury kiest elke avond Two Talents die een extra gelegenheid krijgen om op te treden op de
Slotavond in het theater. De feedback van de jury is bedoeld om de jeugd te ondersteunen bij het
zich verder ontwikkelen. Ook biedt het Open Podium de jeugd de mogelijkheid om nogmaals te
komen optreden en meer werk te laten horen of te laten zien/horen hoe zij zich verder hebben
ontwikkeld met behulp van het jurycommentaar.
Het breed programmeren vraagt een intensieve benadering van partners om samen te werken aan
het stimuleren van de jeugd in de eerstkomende drie jaar.
Doelgroep
Jeugd van 12-21 jaar kan aan het Open Podium deelnemen. De leeftijd wordt strikt in acht genomen
om het aantrekkelijk te houden voor de oudere jeugd. Bovendien is het tijdstip van 19.30 tot 21.30
uur vooral geschikt voor jeugd in het VO.
Open Podium-avonden
Iedere avond was een groot succes met ca. 8 optredens per avond. Het publiek is enorm enthousiast
en positief over wat de jeugd laat zien. Ook werd er iedere avond een special guest uitgenodigd om
de jeugd te stimuleren, waaronder de middeleeuwse goochelaar Jannes de Goochelaar voor de
jonge goochelaar Luuk Seetz.
De technische doorloop is van 16.30 tot 18.30 uur inclusief korte gesprekken met de deelnemers
door de vaste presentator, die de deelnemers voorbereidt op de avond en hun presentatie.
Het podium is laagdrempelig: er is geen verhoogd podium en de ruimte is verlicht, waardoor
degenen die optreden en hun bezoekers elkaar goed kunnen zien. De presentator maakt de
verschillende optredens tot een geheel door de deelnemers vragen te laten beantwoorden.
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Belangrijk punt is het publiek. Er zijn zeer druk bezochte Open Podia geweest met ca. 100 personen,
maar ook twee avonden met 50 tot 60 bezoekers. Belangrijke oorzaken hierbij zijn vakantieperiode
en wie er geprogrammeerd worden. Niet iedere deelnemer is gewend om ook voor publiek te
zorgen. Er zal in de volgende serie rekening gehouden worden met de vakanties en deelnemers
worden meer gestimuleerd zelf publiek mee te nemen als belangrijk onderdeel van eigen
naamsbekendheid. Daarnaast willen wij de avonden gratis toegankelijk maken voor jeugd tot 18 jaar
om zo te stimuleren dat het Open Podium een plek is van en voor jeugd en jeugd elkaar inspireert.
Ook zal er gekeken worden naar doelgroepen waarvoor het aanbod als bezoeker interessant kan
zijn, zoals bewoners van GGZ waarvoor het een aantrekkelijk uitgaansavond kan worden.
Organisatie
Wij stellen vast dat het project een gewenste noodzakelijke voorziening is.
Het Open Podium biedt jongeren de kans buiten de school en organisaties of thuis de talenten in
Leidschendam-Voorburg te presenteren. Dit maakt onderdeel uit van het ontwikkelen van talenten.
Het is geenszins vanzelfsprekend dat jongeren van 12 tot 21 jaar zich zelf aanmelden.
De organisaties, zoals Drumschool Voorburg, en ouders vervullen een belangrijke rol om de jeugd
aan te moedigen zich te presenteren.
Daarnaast is er tijd nodig om het netwerk goed op te bouwen. De eerste contacten met de VOscholen in Leidschendam-Voorburg en de organisaties (muziek, sport, theater) zijn gelegd om
contactpersonen te stimuleren hun jongeren door te verwijzen. Ook zijn er contacten gelegd met
voorzieningen die niet in Leidschendam-Voorburg aanwezig zijn in Leidschendam-Voorburg en wel
bereikbaar zijn in de directe omgeving, waaronder circusschool Nevermind in Zoetermeer en
theaterschool Rabarber in Den Haag. De samenwerking moet echter groeien, vooral de
samenwerking met scholen is nog geenszins vanzelfsprekend. Dit groeit wel door de actieve
samenwerking die Talentenloods zoekt met de partners. Zo is het jurylid van de Slotavond, Arjaan
Verheule niet alleen saxofonist van The Raspers, maar ook docent Muziek op het Daltoncollege.
Tevens worden er contacten gelegd door Talentenloods met moeilijker te bereiken doelgroepen
zoals organisaties die een allochtone achterban vertegenwoordigen en Vluchtelingenwerk.
Zij kunnen als volwassenen ‘hun’ talentvolle jeugd kunnen stimuleren deel te nemen.
Wij verwachten dat het Open Podium met 3 tot 5 jaar een goedlopende voorziening in
Leidschendam-Voorburg zal betekenen.
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Publiciteit
De publiciteit is zonder meer uitstekend te noemen, zowel in de lokale krant Het Krantje, De
Voorburgse Courant en Dichtbij.nl als de lokale radio en televisie van Midvliet waar iedere keer een
videoregistratie van 15 minuten op verschenen is. Ook de regionale editie AD heeft enkele keren
aandacht aan het Open Podium besteed.
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- Naast het benaderen van fondsen is er ook een crowdfundingsactie ‘Voor de Kunst’ gehouden.
Deze vorm van crowdfunding is dermate moeilijk en intensief dat Talentenloods hier niet nogmaals
voor zal kiezen.
- Ook het intensief benaderen van sponsors leverde geen respons op met uitzondering van
restaurant Fratelli.
- Wat wel succesvol was is de Beursvloer aan de Vliet, georganiseerd door het Vrijwilligerspunt
Leidschendam-Voorburg, waaraan Talentenloods heeft deelgenomen.
De uitwisseling tussen het aanbod van organisaties en Talentenloods leverde veel aanbod voor de
jeugd op, van het maken van een promotiefilmpje, een gratis workshop tot bloemen voor de
slotavond. Dit is een traject waar Talentenloods graag mee verder wil.
- Samenwerking met partners heeft op velerlei gebied kosteloos plaatsgevonden:
* ruimte Partycentrum Dekker’s Hoeve: 6 avonden (vanaf 14.30 – 23.30 uur)
* ruimte Theater Ludens Slotavond 16 mei
* videoregistratie door Midvliet en anderen
* vaste fotograaf Ot Douwes
* vaste juryvoorzitter Ilona Haenen
* beschikbaar stellen van apparatuur: Muziekschool Haenen
* beschikbaar stellen drumstel: Drumschool Voorburg
* juryleden uit het vakgebied: 7 juryleden
* juryleden vanuit de gemeenteraad: 7 juryleden
* beschikbaar stellen van lichtlampen
- Entree voor de Open Podiumavonden in Dekker’s Hoeve.
Dit bedroeg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 tot 18 jaar, gratis voor wie eerst wil komen kijken voor
het aanmelden of voor wie eerder had opgetreden. Vanuit deze inkomsten zijn de consumpties, 2
per persoon die optreedt, en een bedankje betaald.
Om meer publiek te genereren zouden we de entree voor jeugd tot 18 jaar gratis willen maken,
zodat ook meer klasgenoten komen, die vervolgens gestimuleerd worden hun talenten ook voor het
voetlicht te brengen. Voor volwassenen zouden we kunnen experimenteren met een vrijwillige
bijdrage en kunnen vergelijken met de nu gevraagde vaste bijdrage.
- De begroting is direct na het eerste Open Podium bijgesteld in verband met het feit dat
geluidsinstallatie en technicus noodzakelijk zijn. Deze bijkomende kosten zijn uit de reserve van
St. Talentenloods betaald.

Conclusie
Het Open Podium Jeugd 12+ kan zonder meer zeer succesvol genoemd worden. Dit is te danken aan
alle inspanningen van de partners. Het Open Podium biedt een belangrijke invulling aan
talentontwikkeling. Wij verwachten dat met 3 jaar de organisatie zodanig is opgebouwd dat niet
alleen de organisaties jeugd actief zal stimuleren deel te nemen, maar dat jongeren ook zelf de weg
weten te vinden naar het Open Podium en zich mede door het Open Podium optimaal kunnen
ontwikkelen

