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INTRODUCTIE
NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) is een uniek gezelschap binnen de cultuur-
sector. NDC produceert  voorstellingen om een beweging richting inclusie en 
sociale cohesie op gang te brengen door groepen bij elkaar te brengen die elkaar 
anders nooit ontmoeten. Ook laat NDC verschillende communities samen werken, 
door op zoek te gaan naar gedeelde maatschappelijke doelstellingen. Zo ontstaan 
bijzondere samenwerkingen tussen theaters, bedrijven, gemeentes, fondsen en 
maatschappelijke organisaties. 

DAAR WAAR HET GOED MET JE GAAT, IS JE THUIS.

HOME
NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) is het huis van Artistiek Directeur Bright 
Richards. Zijn roots liggen in Liberia, waar hij begon met theater en televisie 
maken. Liberia moest hij ontvluchten voor de burgeroorlog. In Nederland heeft 
Richards zich ontwikkeld van hier opgeleid acteur tot prijswinnend theatermaker. 

NDC wil betekenisvol zijn en wil haar werkwijze van produceren en organiseren 
verder ontwikkelen, verdiepen, verankeren en verbreden. Hiervoor dient het thema 
HOME als inspiratie, waarbij onderzoek naar de roots een beginpunt vormt. 
Identiteit is voor elke persoon en organisatie belangrijk, want dat geeft herkenning 
en houvast. Maar wat als je identiteit, zoals die van veel vluchtelingen en migranten, 
geen grond meer heeft? Als je op zoek moet gaan naar een nieuwe omgeving 
om te wortelen? Hoe vind je je nieuwe identiteit? Wat laat je achter en wat neem 
je mee?

De effecten van oorlog en migratie op het bestaan hier is vaak een startpunt van 
de projecten van NDC en verhalen daarover willen wij in het theater terugzien. 
Bright Richards heeft, nadat hij zich de afgelopen jaren heeft gefocused op het 
thema Toekomst, behoefte om terug te keren naar zijn roots, om te zien wat hij 
daarvan kan meenemen naar het heden en de toekomst. Deze behoefte resoneert 
met de vluchtelingen om hem heen. 

NDC presenteert daarom met trots haar meerjarige beleidsplan HOME. Dit plan 
focust op de artistieke ontwikkeling van Bright Richards en NDC Producties.
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Waar kunt u NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) 
van kennen?

THEATERPROJECTEN
Sinds 2010 realiseerde NDC drie voorstellingen: 
1) As I Left My Father’s House (AILMFH, 2010) wordt nu nog steeds gespeeld in 

theaters, wijken en godshuizen. Deze voorstelling heeft tot doel om (buurt)
bewoners met verschillende religies met elkaar te verbinden. Het is ongeveer 
350 maal gespeeld en gezien door ruim 50.000 mensen. Met AILMFH won 
Richards de Tolerantieprijs 2011 en de Gieskes Strijbis Podiumprijs 2017. 
AILMFH wordt nog steeds geboekt. 

2) De schoolvoorstelling Liefde voor vrijheid (2017) is hierop geïnspireerd en 
wordt ook nog geboekt. 

3) The Bright Side Of Life (BSOL, 2018) heeft ruim 75 keer gespeeld in theaters en 
op locatie voor bijna 8000 mensen. Deze voorstelling, genomineerd als beste 
kleinezaalvoorstelling door het Theaterfestival, heeft tot doel om vluchtelingen 
te matchen met het publiek op basis van gedeelde dromen, hobby’s en 
werkervaring. 

Zie hier twee quotes uit een recensie en sms van Syrische vluchteling:

“THE BRIGHT SIDE OF LIFE IS EEN MOOI PORTRET VAN IEMAND 
DIE ZIJN OPTIMISME WEIGERT TE VERLIEZEN ÉN IS TEGELIJK EEN 
OPROEP OM, MET ELKAAR, DE SCHOUDERS ERONDER TE ZETTEN.”

THEATERKRANT ****

“THE BRIGHT SIDE OF LIFE ZOEKT ÉN VINDT EEN NIEUWE VORM 
VAN GEËNGAGEERD THEATER, EN DAT IS ZELDZAAM IN HET 
HUIDIGE TONEEL.”

NRC ****

Gemiddeld realiseert NDC vijf matches per voorstelling waardoor nu 400 vluchte-
lingen in contact zijn gebracht met iemand uit het publiek. In totaal heeft NDC met 
ruim 30 verschillende organisaties deze voorstelling mogelijk gemaakt. 

“DEAR BRIGHT, MY NAME IS NEZAR SAFY. TWO YEARS AGO I HAD 
THE HONOR OF HAVING YOUR ACQUAINTANCE AT BELLEVUE IN 
YOUR SHOW WHERE I HAD THE OPPORTUNITY TO PITCH MYSELF 
AS AN ENGLISH TEACHER. YOU SAID BACK THEN THAT I HAD GOT 
THE JACKPOT OF THAT NIGHT AND YOU TOTALLY FORESAW IT. I’VE 
JUST SIGNED MY PERMANENT CONTRACT WITH THE HOGESCHOOL 
VAN AMSTERDAM. […] I WISH YOU ALL THE BEST, NEZAR”
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De TOEKOMSTACADEMIE
NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) kunt u ook kennen van de TOEKOMST-
ACADEMIE die zij exploiteert in 5 regio’s in Nederland (met als standplaats Utrecht, 
Tilburg, Rotterdam, Arnhem en Emmen). NDC heeft in 2008 een methodiek 
 ontwikkeld, genaamd ‘Ondernemen in je Eigen Toekomst’, die vluchtelingen en 
asielzoekers stimuleert om, ongeacht hun juridische status, aan hun toekomst te 
werken. Hiervoor heeft NDC het ‘Appeltje van Oranje 2015’ gekregen uit handen 
van ZKH Koningin Máxima. 

Met deze methodiek als basis organiseert NDC, samen met verschillende bedrijven, 
modules voor empowerment en employability. De behoefte aan diversiteit, 
 inclusiviteit, verbinding met de vreemde ander, maar ook de kracht van performance, 
podium en publiek is hiervoor een belangrijke inspiratiebron. In de  Toekomst - 
Academie worden vluchtelingen door middel van deze modules getraind om zich 
te presenteren op een Talentenmarkt aan een relevant netwerk. Deze modules 
beginnen vaak met de voorstelling The Bright Side Of Life. Zo raken mede werkers 
enthousiast voor deelname als ‘changemaker’ in de programma’s. 
NDC heeft ruim 100 modules georganiseerd met verschillende partners binnen en 
buiten de cultuursector. Hiermee hebben we ruim 2000 vluchtelingen getraind en 
hen samen met ruim 3500 vrijwilligers begeleid. Deze vaste achterban wordt bij 
alle activiteiten van NDC betrokken.

Landelijke betekenis van NEW DUTCH CONNECTIONS 
(NDC) 
Door middel van theaterproducties en de ToekomstAcademie creëert NDC 
 partnerschappen met zowel culturele als commerciële organisaties, waaronder 
Stadsschouwburg Utrecht, de HKU, Het Zuidelijk Toneel, Theater Rotterdam,  
Cap Gemini, Deloitte, Vluchtelingenwerk, Jumbo, Rode Kruis, en vele anderen. 
Meer dan 3500 vrijwilligers zijn bij deze activiteiten betrokken. 
Verder heeft Richards een vaste column in het TV-programma LAZARUS en bereidt 
hij samen met de IKON een vierdelige documentaire voor over ‘GOD in AFRIKA’. 
Richards wordt regelmatig gevraagd als speaker/performer, zowel bij de (rijks)
overheid als bij politieke partijen en bedrijven. 
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ARTISTIEKE VISIE 
‘MET DE THEATERPRODUCTIES VAN NEW DUTCH CONNECTIONS 
SCHEP IK EEN PODIUM WAAR ALLE MENSEN ZICHZELF KUNNEN 
HERKENNEN EN VERBINDEN MET DE ‘VREEMDE ANDER’.’

Communities 
‘Ik ben opgegroeid in Liberia onder militaire dictatuur. Er was altijd strijd tussen  
de macht van de pen en de macht van het geweer; de kracht van de onderdrukker 
en de stem van de onderdrukte; de drang naar controle en het verlangen naar 
vrijheid. De overheid, zoals we die hier kennen, bestaat in Afrika niet. De overheid 
daar is gekoppeld aan invloedrijke families en andere bevoorrechten. De impact 
van de politiek op het dagelijkse leven is daardoor groot. Tegengeluid kan je  
dood betekenen, dus je leert in symbolen en codes te communiceren. Daarom  
zijn communities in Afrika zo belangrijk. Samen zoek je naar manieren om elkaar te 
empoweren en jonge mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. In Nederland, 
met een individualistische samenleving, de terugtrekkende overheid en het 
verlangen naar een participatiemaatschappij, mis ik een community. Met mijn 
performances wil ik deze community creëren.’ 

Bronnen van inspiratie
 ‘Mijn helden waren kunstenaars, die zich als leiders manifesteerden tegen het 
regime, zoals Miriam Makeba, Fela Kuti, Ken Saro Wiwa. Zij trotseerden hun dictators 
met hun teksten, muziek, dans. Van hen heb ik geleerd dat maatschappijkritische 
boodschappen samen kunnen gaan met (hoogwaardige) kunst. Net als bij mijn 
helden is ritme en publieksparticipatie voor mij belangrijk. Een groot inspiratie-
bron is ook Peter Brook. Hij verliet de schouwburgen om in Afrikaanse dorpen  
op het marktplein het tapijt uit te rollen en ter plekke theater te maken, om de 
aandacht van het westen te richten op problematiek van Derde Wereldlanden.  
Of Royal Shakespeare Company dat midden in de vluchtelingenkampen van  
Calais theater maakte met de vluchtelingen. Zo krijgen sociaal-maatschappelijke 
thema’s aandacht. 

Door jezelf als kunstenaar te verplaatsen in een andere context en daarvanuit te 
werken kun je ontmoetingen, verbindingen en dus verandering tot stand brengen 
die men daarvoor onmogelijk achtte. De kunstenaar kan dat doen, je bent geen 
bedreiging, geen politieke kracht, maar alleen als je missie verbinding en dialoog 
is. Daarom was het voor NDC mogelijk om bijvoorbeeld met As I Left My Father’s 
House een Iftar te organiseren in een synagoge. Deze verbindende kracht wil ik 
inzetten en verder ontwikkelen.’ 
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Een podium voor vluchtelingen en migranten
‘Overeenkomstig bovenstaande Afrikaanse Traditie, vallen mijn kunstenaarschap 
en mijn maatschappelijke missie samen. Mijn hart en mijn kunst liggen bij deze 
leefwereld, doordat ik als vluchteling naar Nederland ben gekomen. De leefwereld 
van migranten, vluchtelingen, asielzoekers en iedereen die daarmee verbonden is, 
dat is mijn leefwereld. Ik zie dat het bedrijfsleven, de zorg en de politiek thema’s 
zoals diversiteit en inclusie zien als business case. In de culturele sector staat het 
ook hoog op de agenda, maar ze zijn nog zoekende hoe daar vorm aan te geven.’

‘Migranten komen samen in kerken, moskeeën, synagogen, buurthuizen, maar  
niet in het theater. Vluchtelingen en migranten zien de theaters niet als hun plek. 
Als ik kijk naar de geschiedenis, zie ik dat theater een rituele functie had, waarbij 
de hele community bij elkaar kwam. Mijn uitdaging als kunstenaar is het dichten 
van deze kloof door een podium te creëren waar verhalen van hoop worden 
verteld en waar reflectie, expressie, dialoog en verbinding mogelijk zijn. Zo kan 
ook de ‘vreemde ander’ zich gezien en gehoord en bovenal welkom voelen in  
het theater. En het theater krijgt een emancipatoire werking, met name voor  
vluchtelingenkunstenaars.
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Met mijn verhalen ga ik nog een stap verder. Ik creëer verbindingen, die dwars 
door de vierde wand gaan. Het verhaal wordt tegelijkertijd verteld op het podium 
als in het publiek, omdat mijn verhaal ook het verhaal is van de Syrische of 
 Afghaanse buurman/-vrouw die naast je zit. Zo raken de verhalen niet alleen,  
maar krijgen ze ook een gezicht, namelijk in de ontmoeting met de persoon naast 
je. Want hun verhalen zijn mijn verhaal. Hun hoop is mijn hoop. Hun verlangen is 
mijn verlangen. Zo wordt ons theater ook hun theater.’ 

Publieksbetrokkenheid 
‘In alle projecten van NEW DUTCH CONNECTIONS klinkt de stem van onze doel-
groep door. Zo creëren we noodzaak voor onze doelgroep om naar de voorstellin-
gen te komen. Daarom start elk project met de vraag: Voor wie en met wie maken  
wij het? Dit gaat verder dan publiekswerking an sich, want niet betrokkenheid 
maar verbinding is het doel. Voorstellingen zijn succesvol op plaatsen waar we 
medestanders vinden. Ik heb mij daardoor gerealiseerd dat de verhalen eerst 
moeten resoneren met de doelgroep, om vervolgens de stap naar het theater 
mogelijk te maken. Mijn uitgangspunt is het publiek, de verhalen van het  
toekomstige publiek van het theater, hun belevingswereld.’

Werkwijze
Richards heeft zich, met NEW DUTCH CONNECTIONS, als geen ander laten zien 
als verbinder Pur Sang. Hij brengt met de projecten van NDC theaters en gezel-
schappen in contact met een nieuw divers publiek. En hij heeft als producent een 
eigen manier van werken ontwikkeld, waarbij hij met NDC een eigen en divers 
circuit heeft opgebouwd. Zo slaat hij een brug tussen groepen mensen van 
 uiteenlopende nationaliteiten en achtergronden in samenwerking met: 

• Culturele organisaties (Theater Utrecht, Zina Platform, Het Zuidelijk Toneel, e.a.)
• Bedrijven (Arcadis, Accenture, DLA Piper, e.a.), 
• Gemeenten (Utrecht, Amsterdam, Gouda, Goirle, Tilburg, Rotterdam), 
• Religieuze gemeenschappen (Kerk&Wereld, Protestantse Kerk Nederland, 

Joodse Liberale Gemeenschap, ULU Moskee),
• Maatschappelijke organisaties (COA, Nidos, Vluchtelingenwerk, e.a.),
• Onderwijsinstellingen (HKU, ROC, HvA, e.a.)

Deze werkwijze, waarin de doelgroep door middel van modules  
kennismaakt met verschillende bedrijven en hun medewerkers, en hun 
gezamenlijk naar het theater brengt, wil NDC in de komende vier jaar 
voortzetten.
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Kunst & Cultuur Modules 
Samen met een aantal theatergezelschappen is NEW DUTCH CONNECTIONS 
(NDC) een samenwerking gestart via Kunst&Cultuur (K&C) Modules, programma’s 
waar theatergezelschappen zich verbinden met vluchtelingen/asielzoekers, die 
kennis maken met de theater/film/dans door middel van workshops. Ter afsluiting 
creëren we een podium (talentenmarkt), waar zij hun talenten tonen. Zo komt een 
heel andere leefwereld het theater/organisatie binnen, en hiermee een heel ander 
publiek. Bovendien ontspint zich een mogelijkheid voor een nieuwe productie. 
Het Zuidelijk Toneel, vaste partner van NDC in Tilburg, brengt geïnspireerd door 
NDC de voorstelling ‘ACHTTIEN’ (2020) ten tonele. In deze voorstelling staan 
thema’s centraal die leven bij vluchtelingenjongeren. 
De K&C Module in Arnhem is uitgevoerd in samenwerking met de toneelschool  
in Arnhem (ArtEZ). Gedurende anderhalve maand kwamen 20 vluchtelingen uit de 
stad wekelijks bij elkaar onder de titel ‘Ik zou je een heleboel verhalen kunnen 
vertellen’. Ze deelden verhalen, bezochten voorstellingen en werden gekoppeld 
aan bezoekers van BSOL o.b.v. hun dromen en passie. Deze module is als 
vooronder zoek ingezet t.b.v. de nieuwe voorstelling van NDC Future Citizens.

Samengevat wil Richards bijdragen aan de vergroting van de diversiteit in de 
culturele sector door: 
1. Het maken van theaterproducties die vluchtelingen en migranten aanspreken 

en gebaseerd zijn op hun verhalen;  
2. Bijdragen aan talentontwikkeling van vluchtelingen via Kunst&Cultuur Modules 

en andere modules binnen de ToekomstAcademies; 
3. Het creëren van communities door verbinding te faciliteren tussen diverse 

culturen en werelden.
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ARTISTIEKE 
ONTWIKKELING 
‘OM TE KUNNEN OVERLEVEN IN EEN NIEUW LAND MOET JE ÈN 
VERGETEN ÈN HERINNEREN. MAAR WAT MOET JE VERGETEN EN WAT 
MOET JE JE ALTIJD BLIJVEN HERINNEREN?’

Bij NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) schuren de theatervoorstellingen tegen 
non-fictie aan. Dit wordt versterkt doordat Richards zelf zijn producties schrijft, 
regisseert en speelt. Hij vertelt verhalen uit zijn eigen familiegeschiedenis of van 
anderen die, hoewel ze opgegroeid zijn in een totaal andere cultuur, raakvlakken 
hebben met zijn geschiedenis. De komende vier jaar wil Richards zich artistiek 
ontwikkelen door vraagstukken rondom identiteit te onderzoeken met verhalen 
van andere vluchtelingen en migranten en deze plaatsen in een groter geheel. 
Ook wil hij zijn werkwijze vasthouden en andere kunstenaars betrekken bij zijn 
missie, met behulp van: 

1. Nieuwe toneelteksten 
 Voor de vier nieuwe producties wil hij samenwerken met zowel Nederlandse  

als Afrikaanse schrijvers die in Nederland gevestigd zijn, zoals Vamba Sheriff, 
Babbah Tarawally, Anna Rottier, Anouk Nuyens. Zij zijn schrijvers die zich 
 verdiepen in de multiculturele uitdaging en de rol die kunst kan spelen om dit 
aan te pakken, met behoud van artistieke kwaliteit. Wij vragen hen zich te laten 
inspireren door schrijvers zoals bijvoorbeeld Wole Soyinke en Ken Saro Wiwa 
(Nigeria) en vanuit parallelle thema’s nieuwe toneelteksten te ontwikkelen. 

2. Documentaire beelden
 Het toneelbeeld en de impact wil hij versterken met documentaire beelden 

i.s.m. met film/documentaire makers. Richards is geïnspireerd door hoe zij  
diep op een vraagstuk ingaan en dit in beeld omzetten. Het beeld wordt een 
inspiratiebron voor het schrijven van de tekst en ze versterken elkaar. 

 In 2020 zal hij i.s.m. de IKON en EO een nieuwe 4-delige documentaire presen-
teren over spiritualiteit in Afrika. Hiervoor reist hij naar Ethiopië, Kenya, Ghana 
en Sierra Leone. Daar legt hij contact met kunstorganisaties en theatermakers. 
Zo kan hij zijn onderzoek en voorstellingen koppelen aan de documentaires. 

 Shadow Game is een documentaire van Els van Driel. Het gaat over vijf vluchte-
lingen die zonder ouders reizen van Turkije naar West-Europa. Zij volgt hun reis 
door verschillende landen en legt de moeilijkheden die ze onderweg 
meemaken vast. NDC zal t.b.v. de productie Initiate Me onderzoeken welke riten 
deze jongeren doormaken en hoe dit hen verbindt met of vervreemdt  
van het Westen. De beelden dienen als inspiratie of als toneelbeeld. 
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3. Afrikaanse roots 
 Tijdens zijn reis naar Zuid-Afrika (2019) ervoer Richards dat kunstenaars daar meer 

bezig zijn met het duiden van het verleden, dan met de kansen in de toekomst. 
Het verwerken van de gebeurtenissen uit het verre verleden, vragen om onder-
zoek naar de impact op het heden en de toekomst, op de identiteit van het volk, 
het land en het individu. Richards ontdekte ook dat Afrikaanse landen (Zuid- Afrika, 
Ghana, Nigeria, Sierra Leone) historische overeenkomsten hebben door de komst 
van een kolonisator, zoals dat koningen in ballingschap werden gestuurd naar  
het Westen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan op de identiteit van de migrant  
en vluchteling van nu? Hiervoor wil Richards voor de producties Initiate Me en 
Bring me back home samenwerken met Afrikaanse kunstenaars zoals Sifiso 
Kweyama (Artistic director JazzArts; Kaapstad Zuid Afrika), Mzokuthula Gasa 
Sibonelo Dance Project; Kaapstad Zuid Afrika), Jerry Pooe (Wushini Pan African 
Center for Arts Culture and Heritage (Durban Zuid Afrika), Salia Sanou (Artistic 
Director Compagnie Mouvement Perpetuels Burkina Fasso) om de impact van 
kolonialisme op de identiteit van een land, volk en individu te duiden. Hierbij is 
de uitdaging om de verbinding tussen de dominante cultuur en de onder drukte 
cultuur, het herdenken versus het bevrijden van het verleden en hoe een gezamen-
lijke toekomst in verbinding te vinden te onderzoeken en artistiek te vertalen.
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4. Urban Dance
 Richards is door zijn kinderen betrokken geraakt bij de Urban Dans Scene.  

Hij ziet overeenkomsten met de wijze waarop de Battle Scene en de Migranten- 
en Vluchtelingenzelforganisaties zich organiseren. Daarom wil hij de Battle 
Scene inzetten als inspiratiebron voor de participatie en inclusie van vluchtelingen 
en migranten. Het is een hechte jonge community die wekelijks, soms dagelijks, 
bij elkaar komt om zichzelf verder te ontwikkelen. Hij ziet ook overeenkomsten 
tussen de Urban Dance Scene en de oude Afrikaanse dansrituelen. Zo vieren 
Eritreeërs in Nederland hun community via hun dans. Deze overeenkomsten  
wil hij verkennen en vertalen naar een artistieke/theatrale vorm, om zo een  
brug te slaan tussen oude en nieuwe kennis. Voor het project Initiate Me i.s.m. 
DOX wordt de Urban Dance community erbij betrokken.

5. Partners, Co-producenten en eindregisseurs.
 NDC werkt bij de realisatie van haar projecten het liefst met een partner of  

een co-producent, omdat dit de artistieke en productionele kwaliteit van de 
voorstellingen vergroot. Met deze partners worden vooraf gedefinieerde 
uitgangspunten vastgelegd, zowel in het maakproces, het betrekken van de 
doelgroep als voor de organisatie van het project. Doordat Richards vanuit de 
(belevings)wereld van de doelgroep werkt, staat bij hem de doelstelling van de 
voorstelling, de doelgroep en de betrokkenheid van de co-producent bij hun 
vraagstukken centraal. Dit is voor Richards leidend bij artistieke en productionele/
organisatorische beslissingen. Dit luistert nauw en vraagt inlevingsvermogen en 
vertrouwen van de mede-makers. Daarom neemt Richards in de komende 
producties de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke regie.

 Voor de technische (eind-)regie zal hij samenwerken met ervaren regisseurs, 
zoals Rieks Swarte, Javier Lopez Piñon en Alize Zandwijk. Om zijn vakmanschap 
als regisseur te vergroten wil Richards werken met zowel eindregisseurs als 
artistieke sparringpartners, die hem ondersteunen bij de technische regie en  
de dynamiek van de voorstelling.  
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PROGRAMMA
NDC presenteert voor in de komende vier jaar, vier nieuwe producties, waarvan 
twee kleinezaalvoorstellingen en twee performances. Onze voorbereiding is 
arbeidsintensief, omdat de Kunst&Cultuur Modules tegelijkertijd inhoud èn 
 verbinding opleveren. Verder willen we drie producties op het repertoire houden. 
NEW DUTCH CONNECTIONS heeft de volgende producties in het programma:

Wanneer Naam Karakter producties

2021 In de leer bij mijn voorouders Muzikale onderzoeksvoorstelling over rituelen en  
begeleiding van overgangen in het leven. 

2022 Initiate Me Kleinezaalproductie i.s.m. DOX over de overgang  
naar volwassenheid

2023 Bring me back home Kleinezaalproductie over oorlogsbuit/kunst uit Afrika 

2024 Mr. B. in Loppersum Performance over de impact van klimaatverandering op 
vluchtelingen(stroom) 

2021 t/m 2024 Future Citizens Verhalenkaravaan door de wijken van Utrecht (repertoire)

2021 t/m 2024 The Bright Side Of Life Kleinezaalproductie (repertoire)

2021 t/m 2024 As I Left My Father’s House Locatievoorstelling (repertoire)
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NOODZAAK, INSPIRATIE 
EN ARTISTIEKE 
DOELSTELLING
Productie In de leer bij mijn voorouders
Multi-instrumentalist Zoumana Diarra werd in Nederland ongeneeslijk ziek. Westerse 
medici hadden hem opgegeven, dus keerde hij terug naar Afrika. Daar is hij door 
eeuwenoude rituelen geïnitieerd als medicijnman en genezen. Als Zoumana eraan 
herinnerd wordt dat zijn missie niet alleen in Afrika is en omdat de Westerse 
wereld weinig (zichtbare) rituelen heeft, kiest Zoumana ervoor om terug te gaan 
naar Nederland. Hier gaat hij werken met musici die met hun muziek mensen 
willen helpen bij een overgang, zoals ziekte, dood, geboorte en volwassenheid. 
Samen met Zoumana Diarra wil Richards Afrikaanse en Westerse rituelen onder-
zoeken, die dergelijke overgangen begeleiden en deze verwerken in een muzikale 
performance. Deze productie dient als input voor Initiate Me.

Productie Initiate Me
Initiate Me gaat over de overgang naar volwassenheid, over de rol van riten en 
deze (terug)geven aan de community. En over wat we kunnen leren van Afrikaanse 
rituelen?

Jaarlijks vangt Nederland gemiddeld 2000 Alleenstaande Minderjarige Vreemde-
lingen (AMV-ers) op. NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) kent als geen ander de 
uitdagingen en problemen van deze groep. Als jongeren in Nederland achttien 
worden, zijn ze voor de wet volwassen. Dit is voor velen een ‘life-changing 
moment’, omdat ze dan bij wet gemachtigd zijn om te stemmen, mogen autorijden 
en alcohol drinken. De meeste AMV-ers ervaren deze overgang naar wettelijke 
volwassenheid als problematisch. Volwassen worden in veel andere culturen 
gebeurt niet op je 18e maar als je geïnitieerd wordt om de geheimen en verant-
woordelijkheden van je stam te dragen. Door jong te vluchten missen veel 
 vluchtelingjongeren deze initiatieriten.
NDC ziet ook dat jeugdzorginstellingen en gemeenten zoeken naar een oplossing 
voor deze doelgroep, die vaak te maken krijgt met tiener-zwangerschap, schulden, 
verslaving, depressies omdat ze hun ouders en gemeenschap missen. Initiate Me 
gaat dus vooral over de wens van vluchtelingenjongeren om deze bijzondere 
gebeurtenissen samen met de bewoners van hun nieuwe thuisland te vieren. 
Maar hoe kan de samenleving een ritueel organiseren waarna de vreemdeling het 
gevoel heeft: Ik hoor erbij. En hoe kunnen Nederlandse jongeren hierbij betrokken 
worden? In traditionele Afrikaanse initiatieriten zit veel dans, waarbij de 
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community uitgenodigd wordt om deel te nemen. Binnen de Urban Dance Scene 
herkent Richards elementen van die Afrikaanse dansrites, zoals in de duur van de 
battle, de samenkomsten en de intensiteit. In de researchfase halen we elementen 
uit bestaande initiatierituelen (muziek, dans, zang en priesters) voor een gethea-
traliseerd ritueel. 

Bronnen van inspiratie: Sacre du Printemps van Stravinsky in een choreografie van 
Pina Bausch. Het boek ‘Water and Spirit’ van Malidoma Soné. Diverse boeken van 
Ben Okri over initiatieriten, waaronder Astonishing Gods.

Voor de productie Initiate Me werkt NDC met DOX samen. Via een K&C Module 
betrekken we getalenteerde vluchtelingenjongeren. De nadruk ligt op het onder-
zoek naar initiatie en rite de passage in westerse en niet-westerse vormen van 
theater. NDC betrekt er muzikanten, dansers, theatermakers en priesters bij die 
zowel in het westen als in ‘tribal cultures’ opgeleid zijn. Zij laten zien hoe zij, hier  
in het Westen, rituelen inzetten als zij in een overgangsfase zitten. 

AfroVibes heeft toegezegd deze voorstelling in hun programma op te nemen. 
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Productie Bring me back home
Onlangs kopte de Volkskrant: ‘Nigeria wil geroofde kunst terug’. Westerse landen 
hebben bij het kolonialiseren de kunstwerken meegenomen als oorlogsbuit en in 
Westerse musea en depots gestopt, waar ze hun oorspronkelijke betekenis zijn 
verloren. Door het wegnemen van kunstwerken uit de koloniën, wordt een deel van 
de identiteit van een land meegenomen. Nu, bijna 400 jaar later, wil het nageslacht 
hun kunst terug. Kunstinstellingen kijken met veel liefde naar ontwikkelingslanden en 
hun kunstwerken. Waarom is het teruggeven van de kunstwerken dan zo moeilijk? 
De voorstelling Bring me back home verhaalt over grote Afrikaanse koningen en 
koninkrijken: Benin, het Ashanti Rijk, het Zulu Rijk en het Opobo rijk. Deze verhalen 
zijn bekend bij de Afrikaanse gemeenschappen in Nederland. De nadruk ligt op 
Benin en het leven van Koning Overamwen. Hij was een groot verzamelaar van 
Afrikaanse kunst en had zelfs diverse kunstenaars in dienst. Hij ging de 
 samenwerking en vriendschap aan met de Portugezen, Nederlanders en de 
Britten. De Europeanen kwamen echter zakendoen en even later was het Benin  
Rijk geannexeerd. Koning Overamwen werd in ballingschap gestuurd en alle 
rijkdom, waaronder de kunstwerken, werd meegenomen naar Europa. De huidige 
koning van Benin was jarenlang ambassadeur in diverse Europese landen en zijn 
grote wens was deze kunstwerken terug te brengen naar het land van zijn voor-
vaderen en daarmee de trots en de identiteit van zijn bevolking te herstellen.
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Met Bring me back home willen we een voorstelling maken over de waarde en 
functie van kunst uit West-Afrika. De beelden staan voor de collectieve identiteit, 
het kloppend hart van een land, hun Goden. Feitelijk zijn de beelden uit hun 
‘biotoop’ gehaald en, vanuit een Afrikaans perspectief, is het te verwachten dat ze 
weer terug naar huis willen. In het westen hebben ze een andere functie gekregen 
en worden ze al ruim 400 jaar tentoongesteld. 

NDC wil met Bring me back home focussen op verschillende visies op 
‘het ballingschap’ van deze kunstwerken:
1. Dankzij ‘het ballingschap’ van het artefact zijn ze hier ‘veilig’. Ze worden niet 

gestolen, verwoest of verwaarloosd.
2. Uitgeprocedeerden klagen. Zij zijn niet welkom maar hun kunst wel. Stel dat  

het Westen hen ook leert zien als kostbare kunstwerken?
3. De geroofde kunst heeft, door het kolonialisme, een bi-culturele identiteit 

gekregen. We trekken een parallel met de complexiteit van bi-culturele 
jongeren. Vragen als ‘waar hoor ik thuis’, ‘welke cultuur vormt mijn identiteit’ 
zijn daarbij belangrijk. 

Productie Mr. B in Loppersum 
Ken Saro Wiwa schrijver, tv- en theaterproducent, politicus, activist, is een van de 
jeugdhelden van Richards. In zijn tv-programma’s worden veel plannen gemaakt, 
maar niets wordt uitgevoerd: een metafoor voor de Afrikaanse samenleving.  
De belangrijkste figuur uit die tv-programma’s was Mr. B.
Ken Saro Wiwa kwam teweer tegen de vervuiling van de oliewinning in zijn geboorte-
dorp en werd hierom in 1994 geëxecuteerd in Nigeria. De huidige milieuactivisten 
kennen hem niet, terwijl zijn zaak de eerste was waarbij Shell een schikking trof 
met de families van de slachtoffers. 
Er is een parallel tussen de situatie in Ogoniland en in Groningen. Het fascineert 
Richards dat de Nederlanders met hun protest over de gaswinning in Groningen 
hun woede niet richten op de bedrijven (zoals in Afrika) maar op de overheid.  
Om een ander perspectief  te geven ‘stuurt’ Richards het door Ken Saro Wiwa 
bedachte personage Mr. B naar Loppersum. De voorstelling gaat over balling-
schap, idealisme, klimaatverandering en duurzaamheid. Duurzaamheid en klimaat-
verandering is voor de doelgroep van NDC een belangrijk thema. Een steeds 
groter deel van de vluchtelingen en asielzoekers zijn gevlucht door aan 

NDC is in gesprek met de Musea van Wereldculturen, National Museum 
Benin om samen te werken in deze ‘politiek gevoelige’ productie.  
Podium Mozaïek overweegt op te treden als co-producent. 
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klimaatverandering gerelateerd geweld. Daarom wil NDC dit thema verder 
 onderzoeken met haar voorstelling Mr. B in Loppersum. In de modules wordt 
meegenomen het milieubewust handelen met beperkte financiële middelen 
gezien de beperkte financiële draagkracht van onze primaire doelgroep. 

Repertoire
Zolang er vraag naar is en de voorstelling het publiek beweegt om een maat-
schappelijk probleem te helpen oplossen, blijven As I Left My Father’s House 
(AILMFH), The Bright Side Of Life (BSOL) en Future Citizens op het repertoire.

Om dit mogelijk te maken is de cast en crew van AILMFH gedubbeld. Daarnaast is 
er een succesvolle afnamestrategie ontwikkeld om deze voorstelling kostendekkend 
te financieren in samenwerking met partners. Deze strategie geldt ook voor BSOL, 
welke naar verwachting jaarlijks minimaal 10 maal zal spelen. Future Citizens, de 
Utrechtse verhalenkaravaan speelt 2 maal per jaar in de wijken. NDC houdt de 
vinger aan de pols in de maatschappij, door talentvolle vluchtelingen en asiel-
zoekers te betrekken bij de producties. Zij dragen verhalen, die gehoord moeten 
worden. Via K&C Modules wil NDC samen met vluchtelingen, asielzoekers, burgers 
en studenten onderzoeken hoe deze verhalen een podium te geven. 

Doelstelling Future Citizens:
1. Inspirerende verhalen van vluchtelingen en migranten
2. Podium bieden aan vluchteling(podium)kunstenaars die in Nederland zijn 

opgeleid
3. Verbindingen organiseren in de stad tussen groepen mensen, bedrijven en 

organisaties, die elkaar normaal niet ontmoeten. 
4. Samenwerken met (Utrechtse) gezelschappen/organisaties die hun vak-

manschap willen inzetten voor deze verhalen, waaronder De Dansers,  
Het Wilde Westen, Theater Kikker.

5. Werkwijze overbrengen aan (toekomstige) kunstenaars in samenwerking  
met HKU, ArtEZ.

Met de voorstelling Mr. B in Loppersum gaat Bright samenwerken met 
Anouk Nuyens. Nuyens is momenteel bezig met politiek getinte voorstel-
lingen en heeft regelmatig gesprekken met Bright over haar voorstelling 
‘De zaak tegen Shell’ (première oktober 2020). 
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De inzet en het doorzettingsvermogen van alle betrokken partijen om een belang-
rijk maatschappelijk probleem (bijvoorbeeld werkeloosheid onder vluchtelingen) 
op te lossen, is een belangrijke inspiratiebron voor NDC. Maar ook de verhalen, 
die achter maatschappelijke problemen schuilgaan, inspireren. In die verhalen,  
de pijn, de vreugde, ligt een mogelijke oplossing. 
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NEW DUTCH 
CONNECTIONS 
PRODUCTIES
In de afgelopen vier jaar hebben de producties van NEW DUTCH CONNECTIONS 
door de ondersteuning van de gemeente Utrecht hun zeggingskracht, onze 
naamsbekendheid en aantrekkingskracht vergroot binnen het culturele veld en 
daarbuiten. Hierdoor willen bedrijven, maatschappelijke instellingen en doel-
groepen langdurig met ons samenwerken. Deze ‘win-win’ willen we verder 
 uitbouwen, met de steun van het FPK. 

Werken met een kernteam
In de komende vier jaar wil Richards binnen NDC met een klein vast artistiek en 
productioneel team gaan werken. Dit team is verantwoordelijk voor de artistieke 
en zakelijke voorbereiding van een productie. Zodra productie is gefinancierd, 
stellen zij voor elke productie een cast en crew samen, waarmee de voorstelling 
wordt gemaakt. Hierdoor blijft NDC producties een kleine flexibele organisatie, 
die afhankelijk van de beschikbare financiële middelen, haar activiteiten organi-
seert en haar doelstellingen bewerkstelligt. 

Crew
Artistiek Leider : Bright Richards
Zakelijk Leider/Producent : Margriet Stuurman
Creatief Producent : vacature
Artistiek medewerker/dramaturg : Jelletje Rijnders 
Vormgever : Laura de Jong
Communitymaker/communicatie : Annemieke Temming
Financiën en verantwoording : John van Varik

Per productie wil Richards met de diverse kunstenaars die reeds met NDC 
 verbonden zijn, de samenwerking voortzetten:  

Muzikanten/componisten: Oleg Fateev, Zoumana Diarra, Layba Diawara,  
Oleg Lysenko, Wilco Domkers, Lamin Kuyateh
Schrijvers: Vamba Sheriff, Babah Tarawally, Anna Rottier, Anouk Nuyens
Regisseurs/Artistiek Advies: Javier Pinon, Rieks Swarte, Alize Zandwijk
Acteurs: Thomas Wander, Sinan Cihangir, Gustav Borreman, Saron Tesfahuney
Zangers: Melvin Massaqoi, Palmira Prins, Gilad Neza, Minyeshu
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Stagiaires
Studenten van kunstacademies werken nauw samen met onze doelgroepen in 
Utrecht en zetten hun vakmanschap in om een artistiek product te realiseren. 
Hierbij worden ze begeleid door NDC.

Organisatiestructuur
NDC is een stichting met een bestuur/directie en een Raad van Toezicht (RvT).  
De RvT vergadert 4 maal per jaar en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid.

Raad van Toezicht

Bestuur/directie

NEW DUTCH 
CONNECTIONS 

ToekomstAcademie

NEW DUTCH  
CONNECTIONS 

Producties

Stafbureau  
(fondsen, financien, communicatie)
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Organisatieontwikkeling
NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) wil in de komende cultuurplanperiode NDC 
Producties en de ToekomstAcademie verder met elkaar integreren. Waar in 2017/2018 
de ontwikkeling en organisatie van de ToekomstAcademie veel aandacht had, 
hebben we in 2018 een omslag ingezet. Sinds september 2019 zijn beide afdelingen 
zowel in personele als in financiële zin gelijkwaardig aan elkaar. Deze ontwikkeling 
wil NDC ook terugzien in de Raad van Toezicht, waarin nog geen representant 
vanuit de cultuursector zit. Om de artistieke kwaliteit te waarborgen heeft Richards 
Roel Twijnstra, Rieks Swarte, Javier Pinon, Yvonne Franquinet betrokken die hem 
vanuit hun expertise adviseren en ondersteunen bij aanvragen en projecten. 

Communicatie, publiek en community
NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) heeft een eigen manier van organisatie, 
communicatie en publieksbereik ontwikkeld om met de beoogde doelgroep de 
zalen vol te krijgen. Een centrale rol ligt hiervoor bij de Communitymaker, die 
fungeert als brug tussen de performances, partijen van de toekomstacademie en 
publiek. Communicatie, verkoop via netwerk/netwerkvorming, publieksbereik en 
productie komen in deze functie samen. 
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Per project maken we een apart communicatieplan. De eerst stap in deze marketing-
strategie is aandacht creëren rondom het maatschappelijke thema van de voorstel-
ling. Zoals bij Initiate Me over de kracht van rituelen en bij Bring me back home 
over geroofde identiteit. In het communicatieplan formuleren we welke partijen 
mede-organisator zijn. Per locatie zoeken we lokale partners en communities die 
dezelfde missie voor ogen hebben. Gezamenlijk bepalen we welke mediapartners 
voor PR (krant/radio/tv) en welke sponsors we benaderen. De communitymaker 
bewaakt het proces en de kwaliteit van de samenwerkingen en detecteert afwijkin-
gen of nieuwe ontwikkelingen. 

Afnamestrategie
NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) heeft een succesvolle afnamestrategie ont-
wikkeld om de voorstelling zonder subsidies te financieren. In samenwerking met 
lokale partners wordt onderzocht hoe de uitkoopsom kostendekkend gerealiseerd 
kan worden. Dit kan zijn door (particuliere) donaties, lokale subsidieaanvragen, 
kaartverkoop, en/of op factuurbasis. 

Een voorstelling van NDC wordt op vijf manieren georganiseerd:
1. Geprogrammeerd door een theater, wel/niet aangeboden door impresariaat.
2. Geprogrammeerd door een community. Bijvoorbeeld: een bedrijf, burgers en/

of maatschappelijke organisatie (Vluchtelingenwerk, NT2 instelling e.a.). 
3. Door een community i.s.m. met een theater zoals in Goirle met werkgroep 

statushouders, de gemeente en Jan van Besouw Theater. 
4. Door een theater, die de community en de gemeente betrekt. Bijvoorbeeld 

Goudse Schouwburg met 25 vluchtelingenorganisaties en afdeling status-
houders van de gemeente. Of de Stadsschouwburg Hoorn die werkgever-
servicepunt en kunsteducatie instellingen erbij betrekt.

5. NDC initieert de voorstelling zelf, gekoppeld aan een module i.s.m. andere 
partijen:
- Onderwijsinstellingen 
- Bedrijven 
- Maatschappelijke organisaties en gemeentes
- Muziek/dans/theater Festivals 

Via deze strategie is het mogelijk geweest om As I Left My Father’s House tien jaar 
succesvol op het repertoire te houden. In de reprise heeft NDC hiermee reeds 
geëxperimenteerd voor The Bright Side Of Life (BSOL). Een mooi voorbeeld is de 
samenwerking met de schouwburg in Gouda. Meer dan 20 maatschappelijke 
organisaties en bedrijven sloten, onder regie van het theater en de gemeente,  
de handen ineen om samen BSOL te organiseren om statushouders aan het werk 
te krijgen. Dit resulteerde in een uitverkochte zaal, waar een divers publiek genoot 
van BSOL en de avond werd afgesloten met 15 matches tussen een vluchteling en 
iemand uit het publiek. 
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Publieksbereik 
Onze afnamestrategie sluit aan bij de vraag van theaters en (BIS)gezelschappen 
die zoeken naar een invulling voor hun diversiteits- en sociaal maatschappelijke 
doelstellingen, om diversiteit in het publiek en op het podium te bewerkstelligen. 
Het is ons doel om elke voorstelling te spelen voor een divers publiek, met: 
- 1/3e vluchtelingen/migranten
- 1/3e publiek via bedrijven/maatschappelijke organisaties
- 1/3e reguliere theaterbezoekers. 

Deze doelgroepen zijn:
1. Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders 
 NDC bereikt hen via programma’s van de ToekomstAcademie en werft hen  

bij organisaties in de vluchtelingenketen – COA, Nidos, Vluchtelingenwerk…
2. Mensen die iets kunnen/willen betekenen voor vluchtelingen 
 NDC verleidt lokale vrijwilligersorganisaties om mede-organisator te worden 

van de voorstellingen – Vluchtelingenwerk MiddenNederland, New Bees,  
Buddy to buddy…

3. Bedrijven en onderwijsinstellingen 
 In de afgelopen 5 jaar heeft NDC met de ToekomstAcademies een groot en 

duurzaam bedrijvennetwerk opgebouwd, waaronder Arcadis, Accenture, 
GasUnie, Rode Kruis, Humanitas, Capgemini e.a. Hogescholen die actief 
 participeren zijn Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool 
van Rotterdam en ArtEZ.

4. Regulier theaterpubliek
 Bright Richards en NDC krijgen steeds meer bekendheid bij het reguliere 

theaterpubliek. Samen met de theaters, via de reguliere PR-tools, bereiken  
wij deze doelgroep. 

Door het samen organiseren en bezoeken van voorstellingen van NDC raken 
bovenstaande doelgroepen geïnspireerd, krijgen ze hoop en de kracht om de 
uitdaging waar ze voor staan aan te pakken. In de komende vier jaar willen we  
het doelgroepenbereik voor de voorstellingen in theaters verder ontwikkelen. 
Het moet een vaste waarde worden binnen de NDC Producties. 

NEW DUTCH CONNECTIONS heeft een vast publiek opgebouwd, die we 
bedienen en die participeert in de aanloop naar een productie. Het zijn 
mensen die zijn gemigreerd/gevlucht zijn, of die bezig zijn met migratie, 
ontwikkelingssamenwerking en sociaal maatschappelijke vraagstukken, 
die naar onze voorstellingen en activiteiten komen. 
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PR & Marketing
Bright Richards is het gezicht van NEW DUTCH CONNECTIONS (NDC) en wordt 
geregeld geïnterviewd voor lokale en landelijke media. Regelmatig worden 
persberichten verzonden over het werk van NDC. We willen meer focus leggen op 
free publicity en influencer marketing d.m.v. inzet storytelling Future Citizens. 
Behalve ons netwerk van commerciële partners heeft NDC een brede achterban. 
We hebben een goed bezochte website en zijn actief op Facebook, LinkedIn en 
Twitter. Binnenkort ook op Instagram. De landelijke Facebookpagina heeft met 
5.500 volgers een relatief grote zichtbaarheid. De ToekomstAcademie Utrecht 
heeft een eigen Facebookpagina voor de lokale binding met ruim 1.000 volgers, 
om updates, evenementen en oproepen te delen. Via een maandelijkse nieuws-
brief bereiken we ruim 6.800 geïnteresseerden. In de komende vier jaar willen we 
ons met name focussen op de groei van onze achterban via social media d.m.v. 
delen persoonlijke verhalen van onze deelnemers. 
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Duurzaamheid
De voorstellingen van NDC zijn duurzaam. Zij worden geproduceerd voor een 
lange speelperiode wat ongebruikelijk is voor de cultuursector. NDC geeft in de 
uitvoering van projecten en in haar bedrijfsvoering expliciet aandacht aan afval-
preventie. We maken nauwelijks gebruik van wegwerpplastics en doen aan afval-
scheiding. De PR en communicatie willen we verder digitaliseren (drukwerk waar 
mogelijk beperken). We onderzoeken tevens hoe wij het vervoer van deelnemers 
aan onze projecten kunnen verduurzamen.
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