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39Graden is een platform voor jonge gepassioneerde amateurs, die zich willen ontwikkelen binnen 
de podiumkunsten. Ruim tien jaar geleden werd 39Graden opgericht, inmiddels heeft het zich 
ontwikkeld tot een erkend platform voor talentontwikkeling met een provinciale en landelijke 
werking.  
 
39Graden biedt kansen aan gemotiveerde jongeren, die hun creatieve vermogen zelf kunnen 
vormgeven. Gedurende het hele jaar vinden er activiteiten plaats, waarin de jonge talenten op 
verschillende wijze worden gecoacht. In een getrapt traject, dat uitmondt bij de professionele 
opleiding, verdiepen en verbreden ze hun kennis en ontwikkelen ze hun makerschap en skills.  
 
De talentontwikkeling van 39Graden kent een stevig verankerde artistieke insteek. We hebben oog 
voor ontwikkelingen in de sector en werken vanuit het peer-to-peer principe. Vooral in de 
verbinding tussen jonge talenten aan jonge professionals hebben we expertise opgebouwd. Het 
werkt en zo legt 39Graden dwarsverbanden binnen de keten. Jonge liefhebbers stromen door naar 
het professionele circuit en inspireren ook weer een nieuwe generatie jongeren. Voorbeelden 
hiervan zijn Eva Line de Boer (regisseur Nationaal Theater, Het Zuidelijk Toneel), Daan Windhorst 
(scenarioschrijver televisie), Jorg van den Kieboom (regisseur en schrijver), Eva van Pelt (muzikant 
en maker), Jens Akkermans (projectleider 39Graden), Mees Walter (speler en maker o.a. Het 
Laagland), Anna Verkouteren Jansen (regisseur), Koen Verheijden (4e jaars Toneelacademie 
Maastricht) en Claire Vrijenhoek (tot vorig jaar redactielid, nu 1e jaars Toneelacademie Maastricht).  
 
39Graden werkt samen met BIS gezelschappen, met opleidingen, theaters, vooropleidingen, 
kunstencentra en scholen. Samen met al deze partners en producent Podium Bloos maakt 
39Graden zich hard voor de ontwikkeling van de jonge amateurs. Het jaarlijkse evenement in 
februari is het moment waarop de uitwisseling centraal staat en uitkomsten van trajecten te zien 
zijn. Inmiddels weet een grote groep gedreven jonge amateurs uit de provincie en het land hun weg 
naar 39Graden te vinden.  
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39Graden werkt met een brede groep jongeren tussen de 15 en 21 jaar. Het platform focust zich 
vooral op jongeren, die hun artistieke en organisatorische talenten zelf kunnen vormgeven. Vooral 
de laatste jaren heeft het platform een belangrijke slag geslagen in de outreach. Naast Brabantse 
jongeren bereikt 39Graden inmiddels talent uit alle provincies en steden als Amsterdam, Arnhem, 
Rotterdam, Maastricht, Antwerpen, Mechelen en Gent.  
 
Stond aanvankelijk theater en dans vooral centraal in de werving van talenten, er is inmiddels ook 
ruimte voor andere disciplines zoals muziek, urban arts, circus, spoken word, performance art en 
cross-overs. Vooral het makerschap van de talenten staat centraal. Dat dit makerschap in deze fase 
van de ontwikkeling ook verbonden is aan de uitvoering zien we als een vanzelfsprekendheid, om te 
kunnen maken is spel/danservaring even belangrijk. Vaak creëren jongeren ook graag samen. 
Binnen 39Graden is ruimte voor individuele en collectieve initiatieven, we maken geen 
onderscheid. 
 
Het getrapte traject van 39Graden is erop gericht gemotiveerde jongeren te werven, te binden en 
vervolgens te ondersteunen in de ontwikkeling van een ‘eigen stem’. Voor sommigen jongeren 
betekent dat een ervaring voor het leven, een eigen passie vinden voor of achter de schermen. Een 
selecte groep wordt ondersteund in de weg naar de kunstvak-opleiding. Sommigen vinden hun weg 
als autodidact. Het kan allemaal binnen 39Graden. Er zijn geen geijkte paden, we bieden maatwerk 
en ervaringen. Er is altijd coaching.  
 
  

©
 Jeroen Koevoets 

DOELGROEP 



 
 

 39Graden | Activiteitenplan 2021-2024 4 

Kunst maak je niet alleen en bestaat bij de gratie van de impact, die gecreëerd wordt. Het creëren 
van context en maatschappelijke urgentie; het bouwen van een community rondom het werk is 
minstens net zo belangrijk. 39Graden richt zich dan ook niet alleen op de ontwikkeling van het 
uitvoerend potentieel, maar investeert ook in een jonge generatie organisatoren en marketeers. 
Precies dat onderscheidt 39Graden van andere platforms zoals Kunstbende. Zo groeit een volledige 
generatie met elkaar op, voor en achter de schermen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  ©
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CLAIRE VRIJENHOEK (19 JAAR) 
1e jaars Toneelacademie Maastricht - Performance 
 

“Ik ben al een aantal jaar betrokken bij 39Graden 
vanuit verschillende rollen. In eerste instantie als 
speler, later als maker en toen een paar jaar in de 
organisatie van het festival. 39Graden is voor mij 
een hele warme plek, die veel aandacht heeft voor 
deelnemers. 

39graden heeft me heel veel ervaring geboden: in maken, organiseren, communiceren met een artistiek 
team, realiseren van je creatieve concept. Je komt bij 39Graden binnen met een plan. De eerste stap is: hoe 
krijg je dit overgebracht aan anderen zodat zij vertrouwen krijgen in wat je wilt gaan maken.  Dit moet je 
vervolgens delen met organisatie, het artistieke team, technici en uiteindelijk het publiek. Bij 39Graden heb 
ik veel mensen ontmoet, waar ik nog steeds op kan terugvallen. Ik zie 39Graden als organisatie steeds 
verder ontwikkelen;  het blijft groeien: in omvang maar ook inhoudelijk en het blijft altijd actueel. Het is zo 
goed dat er een plek is waar jongeren laagdrempelig mogen uitproberen, maar hoogdrempelig worden 
begeleid. Je krijgt een mooi podium, publiek en de nodige begeleiding.” 

Jongeren worden serieus genomen in wat ze willen bereiken. 39Graden is een feestje waarin we 
vieren dat we met z’n alle mogen maken, een toekomst zoeken binnen de kunsten en in contact 
komen met elkaar. We vormen een netwerk van jonge makers, die uitvliegen en elkaar steeds weer 
terug ontmoeten tijdens 39Graden. 
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3. Werkwijze 
 
 
 
39Graden ziet het begrip talentontwikkeling breed, niet het prestige maar vooral het artistieke 
proces staat centraal. We inspireren en dagen uit. Dat doen we door goede voorwaarden te 
scheppen waarbinnen de jongeren zich kunnen ontwikkelen, we investeren in de lange lijn. In die 
lange lijn is geen gebaand pad, er zijn wel tal van mogelijkheden. Door deel te nemen aan 
verschillende activiteiten kunnen jongeren ervaringen opdoen en uiteindelijk vanuit het getrapte 
piramidesysteem, dat 39Graden feitelijk is, doorgroeien bijvoorbeeld naar de kunstvakopleiding. 
We onderscheiden vijf vormen in de keten van 39Graden, die start met een oriëntatie op kunst en 
geleidelijk op natuurlijke wijze het potentieel selecteert.  
 
3.1. 39Graden Meet & Greet – oriëntatie 
39Graden Meet & Greet is een programma waarin jongeren kennis maken met theater, hun kennis 
verbreden. Voorstellingen van professionelen worden bezocht. We vliegen het programma breed 
aan als het gaat om disciplines en selecteren voorstellingen die jongeren aanspreken en prikkelen. 
Een uitgebreid contextprogramma zorgt ervoor dat de jongeren ingangen hebben in het kijken c.q. 
beleven en hun kennis kunnen verdiepen. Er zijn ontmoetingen met makers; soms achter de 
schermen, soms op de vloer in de vorm van workshops. Jongeren reflecteren op wat ze gezien 
hebben.  

• Theaterradt is een lokaal programma i.s.m. Nieuwe Veste (Breda) waarin scholieren 
kennis maken met theater en/of dans; ze krijgen les, zien een voorstelling, ontmoeten de 
makers/spelers/dansers en schrijven een recensie over de voorstelling. Het programma 
bereikt een groot aantal scholen in de omgeving. Het programma van de afgelopen jaren: 
Portraits van Corpo Máquina, 2019, De Ontmoeting van TG Nomen/Hanna van Mourik 
Broekman, 25Feet van The100Hands; 

• 39Graden betrekt de IMC Weekendschool (kinderen van vluchtelingen en 
arbeidsmigranten) bij haar programma. Vanaf volgend jaar maakt de groep een 
eendaagse route door het festival, daarin wordt zowel het aanbod van amateurs als 
professionals meegenomen. Het weekend daarop gaan de jongeren zelf aan de slag in 
een masterclass van een jonge professional. We beginnen met de weekendschool Breda 
en breiden het contact uit naar andere steden; 

• Deelnemers van de makerstrajecten krijgen van Volkskrant recensente Annette 
Embrechts een masterclass ‘Kijken naar theater’. Ze bezoeken door het jaar heen een of 
meer voorstellingen van (jonge) toonaangevende professionele gezelschappen en gaan 
en petit comité met hen in gesprek na afloop;  

• Het professionele programma binnen Festival 39Graden biedt ervaringen aan zowel 
deelnemers als bezoekers. Binnen dit programma spelen we in op thema’s en vormen die 
jongeren aanspreken. Zo werden in voorstellingen van Mees Walter & Anoek 
Oostermeijer (Our Life in Color, 2020), Dalton Jansen (To the Edge, opening 2019), Sinem 
Kavuz (I used 5to be snowwhite, opening 2018) identiteitsvraagstukken aangeboord en 
leverde Haider El Tamini (fABULEUS/Kloppend Hert) en zijn jonge cast in Zero for Conduct 
(opening 2020) commentaar op het onderwijssysteem. Terugkerende gasten in het 
festival zijn 155 en DIEHELEDING. Deze toegankelijke collectieven feesten gerust mee 
tijdens de afterparty, ze coachen en geven ook masterclasses.  
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3.2. 39Graden Maaktrajecten – trajecten voor half gevorderden 
In de ontwikkeling van eigen werk bieden we ondersteuning op maat. Binnen deze makerstrajecten 
wordt enerzijds de eigen signatuur verder ontwikkeld, anderzijds kunnen half-gevorderden ook 
(nieuwe) skills leren, verbreden en verdiepen. Vanuit de relatie met Podium Bloos heeft 39Graden 
een groot professioneel netwerk. We kiezen bewust voor jonge peers in de trajecten, makers die 
hun eigen leertraject nog vers in het geheugen hebben en dichtbij de belevingswereld staan van de 
jongeren. We onderscheiden een aantal vormen: 

• Er is peer-to-peer coaching rondom het maakproces. Voorafgaand aan hun optreden in 
Festival 39Graden krijgen jongeren een coach toegewezen, die past bij hun artistieke 
werk. In een serie sessies met feedback kunnen zij het werk verder ontwikkelen. Zo 
maken ze al een stap in het werk voordat ze het presenteren op het festival;  

• Winnaars van Festival 39Graden (Gouden Thermometer) worden een jaar lang begeleid 
in een traject dat ze met ons invullen, er is aanvullend budget vanuit Fonds 
Podiumkunsten Breda. De groei in hun werk wordt zichtbaar in de volgende editie van 
39Graden. Er is tijd en er zijn meerdere kansen om werk te toetsen aan een publiek. Ook 
buiten Nederland, want de winnaars kunnen hun werk ook tonen in Gent tijdens Festival 
Breek ’n Been van Larf!  
Eerdere winnaars: Kim Zeevalk (2017), nu Academie Theater en Dans (mime-opleiding),  
Floor Langen (nu Fontys Academie Creative Industries), Tommy en Rowan (2019), 
middelbare scholieren, willen naar de dansacademie, Warre Van der Linden (2020, uit 
Mechelen) middelbare scholier, was al 3 jaar op rij deelnemer, ambities binnen 
theater/cabaret; 

• Masterclasses: In samenwerking met gevestigde professionals organiseren we door het 
jaar heen masterclasses in groepsverband. Binnen deze masterclasses werken jongeren 
aan specifieke skills welke ze later kunnen toepassen binnen het eigen werk. Zo hebben 
we circusskills de afgelopen jaar een impuls gegeven i.s.m. Panama Pictures. Een 
dergelijk traject ontwikkelen we momenteel ook met DIEHELEDING rondom spoken word 
en theater. 

 
3.3 39Graden Follow-up programma – van half gevorderd naar gevorderd 
Na het festival is er volop gelegenheid om eigen werk vaker te presenteren in het 39Graden TOUR 
programma. Veel podiumervaring op doen is belangrijk in de ontwikkeling van talent. Elke nieuwe 
context en elk nieuw publiek levert immers weer een nieuwe ervaring. Er kunnen ook weer nieuwe 
dingen uitgeprobeerd worden. Is een eerste ontmoeting met het publiek nog zenuwslopend, 
geleidelijk komt er meer ontspanning, meer gevoel voor timing en het bespelen van een publiek. 
We hebben gezien hoe talenten groeien, ook binnen de presentatie.  

• 39Graden heeft een enorm netwerk van partners, die mogelijkheden hebben werk te 
presenteren. Van grote landelijke festivals als Theaterfestival Boulevard tot lokale 
evenementen zoals Breda Barst (muziek) en Cultuurnacht Breda. We organiseren 
speelbeurten (39Graden Tour) door het hele land (incl. Vlaanderen), waarin het eigen 
werk van jongeren zich kan doorontwikkelen. Toptalent uit het festival krijgt hiertoe de 
gelegenheid;  
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• Samen met een aantal partners organiseren we 39Graden Temperatuurt in een aantal 
grote steden, dit vormt tevens de start van de nieuwe wervingscampagne. Talent dat 
opviel in de laatste festivaleditie koppelen we hier aan lokaal talent, waardoor er 
zichtbare satellieten ontstaan in het land. We starten in Den Haag en Arnhem waar we 
trouwe partners hebben en bouwen dit programma de komende vier jaar uit met nieuwe 
partners verspreid in het land. 

 
3.4. 39Graden Labs – gevorderden trajecten  
Binnen het aanbod van 39Graden labs kunnen jongeren skills verbreden en verdiepen. Ze leren 
samen te werken en/of verdiepen de eigen signatuur. Ze kunnen zich voorbereiden op audities, 
bijvoorbeeld door eigen in solo’s te ontwikkelen. Ze ontdekken nieuwe vormen van theater en 
doen podiumervaring op. De 39Graden Labs voor gevorderden zijn productiegericht en hebben een 
onderscheidende insteek. Soms wordt er met vakstudenten gewerkt. Er is aandacht voor 
onderbelichte aspecten van het vak, zoals montage en techniek.  

• Binnen de 39Graden Intensive ontwikkelen drie jongeren een eigen solo, afhankelijk van 
de coach ligt de nadruk op een bepaalde discipline. In seizoen 2018-2019 begeleidde 
Florian Myjer (Warme Winkel) de drie in het schrijven en regisseren van een nieuw eigen 
werk. In 2019 was dit Timo Tembuyser (stem en theater). Conceptontwikkeling heeft 
expliciete aandacht in dit traject, er is veel onderlinge uitwisseling. Feedback geven op de 
ander is ook onderdeel van de intensive; 

• 39Graden kent sinds 2019 een urban route, we verdiepen deze activiteit. Roy Overdijk 
(The Ruggeds) ondersteunt 39Graden in de werving van jonge talenten binnen dit genre. 
Voorafgaand aan de presentaties in het festival coacht hij de jongeren. Ver-gevorderden 
uit deze groep krijgen het jaar erop gedurende een jaar een professionele ‘buddy’ 
toegewezen vanuit 39Graden. Altijd is het iemand die de taal en achtergrond van deze 
jongeren kent en verstaat; 

• Winterschool: Twee jonge makers van Podium Bloos bieden een cross-disciplinair 
productiegericht Lab aan in de winter. Jongeren leren hierin o.a. ook om te gaan met 
technische middelen zoals licht, geluid en video. Erik van de Wijdeven (licht en 
scenografie) en Jorg van den Kieboom (regisseur en schrijver) waren de jonge makers van 
de productie Thank you, Greta in 2019/2020. De Winterschool start in de herfstvakantie, 
resultaten worden getoond tijdens Festival 39Graden; 

• Summerschool i.s.m. Toneelacademie Maastricht. Dit productiegerichte lab wordt door 
alumni van deze opleiding begeleid. De cast is een mengeling van jonge talenten en 2e en 
3e jaars studenten van de opleiding. Jongeren maken aan den lijve kennis met de 
werkwijze van deze opleiding. Presentaties vinden plaats in Live Art Festival Breda 
(jaarlijks in september). In 2019 creëerden Mees Walter en Anoek Oostermeijer 
(afgestudeerd in 2019) We didn’t start the fire; 

• 48hours project 
Tijdens het festival organiseren we al jaren het zeer gewilde 48hours project. Vlaamse 
jongeren van LARF! en Nederlandse jongeren maken binnen 48 uur gezamenlijk een 
voorstelling onder begeleiding van een maker uit Vlaanderen. Zo leggen we een brug 
tussen verschillende culturen en integreren we de werkwijze van andere 
talentontwikkelaars. Vlaanderen heeft veel expertise (op hoog artistiek niveau) in de 
werking met jongeren. Begeleiding komt altijd vanuit onze  

  



 
 

 39Graden | Activiteitenplan 2021-2024 8 

relatie met LARF!: Kasper Vandenberghe, maker en voormalig speler van Jan Fabre 
(2020), Lotte Vaes (2019), Renée Goethijn (2018), Inge Goddijn (2017). 
 

3.5. 39Graden Festival 
Dit programma versterkt de uitwisseling onder de jonge talenten en de community- building rond 
39Graden. Goed om een punt te hebben om naartoe te werken. Alles komt immers bij elkaar in dit 
jaarlijkse evenement. Makerstrajecten en de resultaten van 39Graden Labs hebben hier hun beslag, 
jongeren zien elkaars werk en treffen er ook professionals. Het festival wordt geproduceerd door 
jongeren, we noemen ze de ‘organisatoren van morgen’.  
 
De jonge creative-producers en marketeers van 39Graden werken behalve op de vloer ook graag 
achter de schermen. Onder begeleiding van de projectleider van 39Graden ontdekken en leren ze 
wat erbij komt kijken. Ze zien veel werk, selecteren deelnemers en discussiëren over de 
ontwikkeling van het festival. Ze bepalen het thema en leren alle ins en outs over marketing, affiche 
ontwerp, productie en aankleding.  
 
We betrekken ook jongeren die zich niet voor langere tijd willen of kunnen vastleggen. Zij richten 
zich op specifieke vragen vanuit de organisatie; het uitvoeren van PR-acties, het opbouwen van het 
festival, ticketverkoop of catering. Met dit gedifferentieerde vrijwilligersbeleid halen we nieuwe 
groepen jongeren binnen. Verdien-je-ticket, middelbare scholen en mbo-evenementenopleidingen 
zijn waardevol gebleken als het gaat om meer diversiteit. Deze samenwerkingsverbanden willen we 
komende jaren verder uitbreiden.  
 
 
 

  
 
 
  

SUSANNAH ELMECKY (21 JAAR) 
3e jaars HKU Acteursopleiding, Utrecht 
 

©
 Cleo Julia M

ullis 
 

Achter 39Graden staat een heel sterk team: jonge vrijwilligers en professionals die alles aansturen. 
39Graden heeft mij de kans gegeven om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen en daarin heel 
serieus genomen te worden. Mijn eigen stijl te ontdekken en vertrouwen te krijgen om dit uit te dragen. 
Het eindfeest van het festival staat voor mij voor hoe ik 39Graden zie: een combinatie van 
professionals, deelnemers, jonge organisatoren, publiek, allemaal samen op de dansvloer. Je ziet vaak 
op veel plekken dat er echt een grens is tussen al die verschillende groepen, bij 39Graden is dat niet zo. 
De grens is er niet meer.” 
 

“Een aantal jaar geleden ben ik gestart bij 39Graden. Hier 
heb ik spoken word act voorgedragen. Daarna ben ik 
teruggevraagd om samen met mijn broer te presenteren. 
Het was echt een eer om op die manier betrokken te zijn 
bij het festival. 39Graden is voor mij een hele 
toegankelijke plek. Een hele fijne, open sfeer voor 
jongeren met heel veel verschillende achtergronden en 
dromen. 



 
 

 39Graden | Activiteitenplan 2021-2024 9 

3.6. Nieuwe speerpunten  
Vanuit een stevige basis zorgt 39Graden voor een goed functionerend netwerk rondom de 
jongeren. Doel is uiteindelijk een deel van de deelnemers te begeleiden naar de kunstvakopleiding. 
De komende periode bestendigt en verdiept 39Graden haar methodes. We zetten in op de 
volgende speerpunten: 
 
Intensivering en verbreding van het netwerk  
Door de naamsbekendheid en groeiende contacten met landelijke BIS gezelschappen als Nationaal 
Theater, Oostpool en Het Zuidelijk Toneel lukt het 39Graden om jongeren uit een landelijke 
spreidingsgebied deel te laten nemen aan het talentontwikkelingsprogramma. Het streven is, dit in 
de komende jaren te intensiveren en de relaties uit te breiden. Zo verbinden we ons aan artistiek 
sterke partners, juist dit is nodig voor jongeren om aansluiting te krijgen met de vakopleiding. 
Jongeren raken bekend met de omgeving en het discours van de professionele kunsten. We creëren 
een breder portaal om ambitieuze jongeren te bereiken, immers deze gezelschappen hebben 
allemaal ook lokale netwerken.  
 
Nieuwe jongeren  
We investeren in ‘nieuwe jongeren’ die zich aan 39Graden willen verbinden. Het gaat hier om 
minder kansrijke jongeren uit andere milieus dan 39Graden doorgaans bereikt. We verdiepen onze 
urban route en verzorgen door het jaar heen masterclasses met urban experts, sommige van hen 
zijn verbonden aan het netwerk van Podium Bloos; Simon Bus, Shane Broers (Corpo Máquina), The 
Ruggeds (PLAN Talentontwikkeling Brabant). We verstevigen onze nog redelijk jonge urban 
activiteiten en zoeken samenwerking met satellieten als The Poetry Circle, Panama Pictures, 
HipHophuis Rotterdam en Solid Ground Movement. Binnen dit beleid zetten we ook de sociale 
lijnen uit: zoals met de IMC Weekendschool, Verdien je ticket, St. De Vrolijkheid en AZC’s. 
 
Nieuwe vormen 
Op het terrein KlaversJansen waar Festival 
39Graden jaarlijks plaats vindt in februari, 
ligt het artistieke accent op live art en cross-
overs tussen disciplines. Grenzen vervagen, 
zo ook in de kunsten. We bewegen mee met 
die ontwikkeling.  
Ook het begrip vormgeving heeft inmiddels 
zijn plek in 39Graden opgeëist, het 
onderdeel wordt mede gevoed vanuit de 
behoefte om het jaarlijkse festival aan te 
kleden. In de aankleding van het festival 
leggen we verbanden tussen bewegende en 
statische beelden vanuit ‘installatieve’ 
vormen die zich aandienen, bijvoorbeeld 
van de AKV|St.Joost en Willem de Kooning 
in Rotterdam. Dikwijls heeft die vormgeving 
een interactief karakter. We bouwen dit 
gegeven uit, zowel online als real-live.  
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39Graden heeft een breed netwerk binnen de keten. De werving van deelnemers wordt uitgezet 
op/bij middelbare scholen, kunstencentra, kunstvooropleidingen, mbo’s, beroepsopleidingen, 
platforms voor talentontwikkeling en professionele gezelschappen. 
 
Met de komst van een vast 39Graden projectteam kon de werving en selectie afgelopen jaren 
breder ingezet worden. Vanaf 2019 is deze landelijke spreiding van deelnemers goed te zien, zie 
bijlage deelnemerslijsten. Komende jaren zetten we deze focus door. We intensiveren de lijnen 
buiten Brabant en met België. 
 
Is de huidige communicatiestrategie vooral gericht op het festival in februari, in de toekomst geven 
we jongeren mee wat we achter de schermen doen. Het creëren van relevante content is belangrijk 
om het verhaal van 39Graden te vertellen. Via unieke content communiceren we wat 39Graden 
jongeren te bieden heeft en laten we zien waar het oud-deelnemers tot nu toe heeft gebracht. 
Door middel van videoboodschappen geven we een inkijkje in het creatieve leven van de winnaars 
van de Gouden Thermometer, lopen we een dagje mee met oud-deelnemers die inmiddels zijn 
doorgestroomd naar het professioneel circuit en roepen we jongeren op deel te nemen aan de 
activiteiten. Door in beeld te brengen voor wie 39Graden als springplank heeft gediend, creëren we 
betrokkenheid. We zetten in op meer interactie en een heldere ‘boodschap, het hele jaar door; 
 
Selectiecriteria, procedure en doorstroom  
Binnen de selectie van de talenten wordt gelet op de volgende kernwaarden:  

• onderscheidende artistieke signatuur, authentiek; 
• gepassioneerd, ambitie om er een vak van te maken; 
• verbindende kwaliteiten, samenwerkend; 
• zelfstandig, besluitvaardig en ondernemend; 
• (zelf) reflectief. 

Aan de hand van beeldmateriaal, concept of voorstellingsbezoek wordt de deelname al dan niet 
toegekend. Behoeftes worden in kaart gebracht middels individuele gesprekjes, vervolgens worden 
de talenten gekoppeld aan hun professionele coach waarmee ze aan de slag gaan. De werving van 
jonge organisatoren vindt plaats op grond van een motivatiebrief en gesprek, met de projectleider 
en de bestaande jongerenorganisatie. 

Eerstejaars van HBO kunstvakopleidingen kunnen deelnemen aan het festival. Zo leggen we een 
brug met de opleiding, hoeven we jongeren niet direct uit te zwaaien na geslaagde audities en 
prikkelen we met die kwaliteit in huis nieuwe jongeren. Deze groep kan echter niet meedingen naar 
de Gouden Thermometer. 

WERVING EN SELECTIE 



   
 

   
 

MEES WALTER (22 JAAR) 
Afgestudeerd Toneelacademie Maastricht – Performance  
 

“Via de lokale toneelgroep (Nieuwe Veste) ben ik met 
39Graden in aanraking gekomen. Daarna heb ik een 
aantal keer deelgenomen als speler; via de toneelgroep, 
zelf met een solo en later als jurylid en afgelopen jaar als 
coach van de Summerschool. Ik zie 39Graden als 
samenwerkingsverband tussen professionals en jonge 
makers. Brug tussen beginnende makers, die graag naar 
een opleiding 

willen en makers die daar al zijn. Een hele fijne plek om werk überhaupt aan een publiek te tonen 
maar ook om met elkaar in gesprek te gaan over dat werk. Je wordt als maker ondersteund door 
professionals. Goed dat er een plek is waar je de ruimte krijgt om te maken: letterlijk in ruimte, in 
technische mogelijkheden en in ondersteuning door profs. Als je een goed plan hebt kun je hier als 
maker aan de slag. Ik ken geen plekken waar je dat, zonder opleiding, kan doen. Die plekken zijn 
allemaal gericht op spelen, niet op maken. Je krijgt daarnaast zoveel begeleiding. Afgelopen jaar 
keerde ik terug als coach/regisseur tijdens de Summerschool. Binnen dat project hebben we echt met 
de jongeren samen gemaakt. Dat hebben zowel wij als makers als de spelers super waardevol 
ervaren.” 
 

Jongeren die zich in eerdere jaren hebben gemeld voor deelname aan 39Graden zijn in beeld. Een 
kleine groep hiervan wordt voor de 39Graden Labs activiteiten benaderd. De selectie van jongeren 
voor deze Labs is maatwerk, het gaat om de juiste match. De groep jongeren die serieus wil 
doorstromen naar de kunstvakopleiding wordt aangesproken.  
 
Per jaar werft 39Graden 100 jongeren. Een kerngroep van gemiddeld 30/40 jongeren volgen we 
intensief en blijft met de activiteiten verbonden over meerdere jaren.   

Bij de selectie van juryleden van de Gouden Thermometer houden we rekening met 
doorgestroomde oud-winnaars, studenten van kunstvakopleidingen, recent afgestudeerden van de 
kunstvakopleiding. We zorgen ervoor dat verschillende disciplines zijn gedekt binnen de 
afvaardiging.  
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Monitoring van het scholierenprojecten geschiedt via de docenten van de deelnemende scholen. 
De monitoring van half-gevorderden en gevorderden is een intensiever proces: We starten een 
gesprek waarbinnen de wensen, werkpunten en ambities van de deelnemer in kaart worden 
gebracht. We zoeken vervolgens een geschikte professionele maker om de deelnemer in deze 
punten te ondersteunen. Dan start het traject. Het eindigt met een of meerdere toonmomenten. 
Ieder traject sluiten we af met een evaluatiemoment. Wensen, werkpunten en ambities worden 
geëvalueerd en nieuwe plannen worden gemaakt. 
De 39Graden Labs worden zowel gezamenlijk als individueel geëvalueerd. Sociale skills zijn niet 
onbelangrijk in het vak. De jonge organisatoren evalueren in groepsverband onder leiding van de 
projectleider.  
 
Jaarlijks zijn er meerdere contactmomenten met de deelnemers. Tijdens het voorstellingsbezoek, 
tijdens de start en de evaluatie van trajecten, tijdens het festival en tijdens masterclasses. Zo 
houden we vinger aan de pols. Van de doorstromers houden we een dossiertje bij. Gezien de groei 
van 39Graden is de monitoring van jongeren een omvangrijkere taak aan het worden binnen de 
organisatie. Deze taak wordt door de projectleider (half-gevorderden) en artistiek coördinator 
(gevorderden) gedeeld.  
 
Coaching jonge professionals  
Kenmerkend voor onze coaches is hun jonge bevlogenheid. De (dikwijls) jonge professionals met 
wie we werken weten deze zonder moeite over te brengen op de jongeren. Ze staan immers zelf 
nog aan het begin van hun professionele carrière en dus dicht bij de jongeren die deze stap nog 
gaan maken. Desalniettemin staan ze midden in het werkveld, de plek waar de deelnemende 
jongeren zichzelf later terug willen zien. In de selectie van coaches is de affiniteit met jongeren een 
belangrijk criterium en is diversiteit een toenemende focus in de ontwikkelingen van de laatste 
jaren. Feitelijk hanteren we dezelfde criteria als in de selectie van jongeren. 
Binnen de makerstrajecten worden jonge professionals gericht gematcht. Er wordt niet alleen 
gekeken naar overeenkomsten binnen de artistieke signatuur, naar leerdoelen en behoeftes van de 
talenten of  hun achtergrond, maar ook naar de logistiek (woont of werkt de coach in de buurt). We 
hebben enorme goede ervaring met deze coaches, ze worden fair pay betaald voor de begeleiding 
en komen ook naar de eindresultaten kijken. Een aantal coaches was in het verleden deelnemer 
van het festival zoals Eva van Pelt, Mees Walter, Jorg van den Kieboom en Annemijn Rijk. 
Sommigen coaches zijn behalve coach binnen het makerstraject ook actief in deelprojecten zoals de 
39Graden Labs en Masterclasses. 

Een overzicht van de coaches: Florian Myjer, Timo Tembuyser, Nick da Silva (DIEHELEDING), Jasper 
Dzuki Jelen (The100Hands), Eva van Pelt, Andrea Bruegger (Panama Pictures), Jorg van den 
Kieboom en Hidde Brouwers (zuidland), Annebel van Ecke (DIEHELEDING), Heather Ware, Roy 
Overdijk (The Ruggeds), Annemijn Rijk, Simon Bus (Corpo Máquina), Annette Embrechts (de 
Volkskrant), Mees Walter, Anoek Oostermeijer, Inge Goddijn (LARF!), Renee Goethijn, Lotte Vaes, 
Kasper Vandenberge. 

 

 

 

MONITORING EN COACHING 



   
 

   
 

 
 
 

Ankie de Wolff (19 JAAR) 
Fontys Academie, docent drama 
Deelnemer 39Graden Intensive 2019 + jurylid 2020 

 


