Evaluatie Open Podium Jeugd 12 +
3e seizoen 2016 – 2017

Inleiding
Conform de projectbeschrijving zijn er vijf Open Podium-avonden voor de jeugd 12+ en een
Slotavond georganiseerd door Stichting Talentenloods.
In Dekker’s Hoeve in Leidschendam-Voorburg op donderdag 13 oktober en 10 november
2016, 9 februari en 9 maart 2017. Het laatste Open Podium was voor groep 8 in Theatercafé
Ludens op vrijdagavond 12 mei 2017. De Slotavond in Theater Ludens heeft plaatsgevonden
op zaterdag 27 mei 2017.
Ook dit derde seizoen kan het Open Podium zonder meer zeer succesvol genoemd worden.
Zowel qua deelname, de reacties van de bezoekers, de samenwerking tussen partners en de
publiciteit.

Special Guest Slotavond 27 mei 2017, Sannah Boer, wereldkampioene Röhnrad

Het doel
Doel is de jeugd van 12-21 jaar een laagdrempelig podium in Leidschendam-Voorburg te
bieden voor het presenteren van hun talenten in de brede zin: van muziek, dans, theater,
literatuur, multimedia, techniek tot sport en andere talenten.
De Podiumavonden hebben diverse jongeren het podium geboden die zich bezighouden
met muziek: van bands, trio, duo tot solo met covers en eigen werk. Daarnaast waren er
optredens en presentaties van o.a. dans, cabaret, wedstrijdzeilen, tafeltennis, multimedia
en DJ/producerlessen.
Vooral het zichtbaar maken van talenten op divers gebied spreekt de bezoekers van het
Open Podium erg aan. Middels het Open Podium kan de jeugd ook elkaar stimuleren door te
laten zien wat de mogelijkheden zijn op divers gebied.
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Jury
De jury kiest elk Open Podium Two Talents voor de Slotavond in Theater Ludens en deelt
indien gewenst een Wildcard uit, waarmee deelnemers alsnog een kans maken op
deelname aan de Slotavond. De jury bestaat uit een vaste juryvoorzitter, iemand uit het
vakgebied en een afgevaardigde uit de gemeenteraad (burgemeester, wethouder en
fractievoorzitters). Hierdoor is er een breed draagvlak gecreëerd binnen de gemeente voor
het Open Podium. 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. Van deze mogelijkheid
wordt goed gebruik gemaakt.

Jury Slotavond, vlnr vaste juryvoorzitter, Ilona Haenen, burgemeester Klaas Tigelaar, Special Guest
Sannah Boer wereldkampioene Röhnrad

Doelgroep
Jeugd van 12-21 jaar kan aan het Open Podium deelnemen. Voor het eerst is er een Open
Podiumavond georganiseerd voor groep 8. Dit was gelijk een groot succes in Theatercafé
Ludens. Hiermee verwachten wij jeugd direct vanaf 12 jaar bekend te maken met de
mogelijkheden van het Open Podium.

Eerste Open Podium groep 8-ers

Drummer Kjeld Wismans zoekt band

Open Podium-avonden
Iedere avond was een groot succes met ca. 6 optredens per avond en een Special Guest.
Het publiek is enorm enthousiast en positief over wat de jeugd laat zien. Voor het eerst is er
ook gewerkt met jonge gastpresentatoren naast de vaste presentator. Dit maakt deel uit
van Talentontwikkeling van jongeren: op en rond het podium.
De technische doorloop is van 16.30 tot 18.30 uur inclusief korte gesprekken met de
deelnemers door de vaste presentator en de gastpresentator, waarmee de deelnemers
voorbereid worden op de avond en hun presentatie.
De Open Podiumavonden zijn laagdrempelig: de ruimte is verlicht (podium en zaal),
waardoor degenen die optreden en de bezoekers elkaar goed kunnen zien. De presentator
maakt de verschillende optredens tot een geheel door de deelnemers vragen te laten
beantwoorden.

Links: Presentator Angelique Schipper met gastpresentator Michiel Bakker en assistente Samyra
Dennen. Rechts: Ivo en Vera Hendriks van Maybe Next Time dat door Talentenloods inmiddels is
doorgegroeid naar een band die zijn eerste eigen nummer heeft opgenomen.

Publiek
Het publiek is zeer enthousiast over de avonden. Er zijn tussen de 60 en 90 bezoekers per
avond. De bezoekers bestaan vooralsnog vooral uit de contacten van de jongeren die
optreden. De wens is om dit uit te breiden met een bredere groep van bezoekers. Voor
seizoen 2017/2018 staan de Open Podia opgenomen in de programmagids van Theater
Ludens, waardoor het wellicht mogelijk wordt om een bredere groep van theaterbezoekers
te interesseren.
Sinds seizoen 2016/2017 is de toegang € 5,- en voor jeugd tot en met 21 jaar gratis. Uit deze
inkomsten worden de consumpties en bedankjes gedekt voor jury en de deelnemers.
Organisatie
Wij stellen vast dat het Open Podium een zeer gewenste voorziening is.
Het Open Podium biedt jongeren de kans hun talenten te presenteren hetgeen onderdeel
uitmaakt van het ontwikkelen van hun talent.
Het is geenszins vanzelfsprekend dat jongeren van 12 tot 21 jaar zichzelf aanmelden.
De organisaties, zoals Drumschool Voorburg, scholen en ouders vervullen een belangrijke
rol om de jeugd aan te moedigen zich te presenteren. Daarnaast vervult Stichting
Talentenloods een actieve rol om partijen en jeugd actief te benaderen en worden ook
‘podiumavonden’ van school bezocht. Er is vooral tijd nodig om het netwerk goed op te

bouwen. De contacten met de VO-scholen in Leidschendam-Voorburg nemen toe, evenals
met de organisaties (muziek, sport, theater) en hun contactpersonen om jongeren door te
verwijzen. Ook worden er contacten gelegd met voorzieningen die niet in LeidschendamVoorburg aanwezig zijn in Leidschendam-Voorburg, zoals de Circusschool Never Mind in
Zoetermeer en het Conservatorium in Den Haag.
Publiciteit
De publiciteit is zonder meer uitstekend
te noemen, zowel in de lokale krant Het Krantje,
digitale kranten als Dichtbij.nl en Vlietnieuws
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.

Financiën
Met behulp van de financiële ondersteuning van de gemeente Leidschendam-Voorburg,
Fonds1818, Vlietgemeenschapsfonds, Van Ravesteynfonds en Koepelfonds is het derde
seizoen Open Podium voor de jeugd gerealiseerd.
Daarnaast heeft samenwerking met partners op velerlei gebied kosteloos of tegen
gereduceerde prijs plaatsgevonden:
* ruimte Partycentrum Dekker’s Hoeve: 4 avonden (vanaf 14.30 – 23.30 uur)
* ruimte Theater Ludens Slotavond 21 mei (gehele dag)
* videoregistratie door Midvliet
* vaste fotograaf Ot Douwes
* vaste juryvoorzitter Ilona Haenen
* beschikbaar stellen van apparatuur: Muziekschool Haenen
* beschikbaar stellen drumstel: Drumschool Voorburg
* juryleden uit het vakgebied: 5 juryleden
* juryleden vanuit de gemeenteraad: 5 juryleden
* extra ureninzet LS-talent ondersteuning Talentenloods

Sapphire Uwadiegwu, winnares Slotavond 2017

Conclusie
Het Open Podium Jeugd 12+ kan zonder meer zeer succesvol genoemd worden. Dit is te
danken aan alle inspanningen van de partners. Vanaf het vierde seizoen wordt gewerkt aan
een structurele inbedding van het Open Podium 12+ in Theater Ludens, dat dient als
cultureel ankerpunt in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er wordt verder gewerkt aan
het opbouwen van een jongerenteam dat meewerkt op en rond het podium: waaronder
gastpresentators, fotografie, techniek en organisatie. De benodigde financiën voor vijf Open
Podiumavonden en een Slotavond Taletnenloods zal voor het vierde seizoen gedekt worden
uit de subsidie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het Open Podium Talentenloods
is een zelfstandig project van Stichting Talentenloods met Theater Ludens als locatie en
samenwerkingspartner.

