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Voorwoord 
 
Voor u ligt het praktijkonderzoek ‘immersie in het hedendaags theater’. Een onderzoek naar de 
werking van een theatervoorstelling op de ervaring van het publiek. Dit onderzoek is gedaan in het 
kader van mijn afstuderen aan de opleiding Docent Theater aan de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Van september 2014 tot augustus 2015 ben ik bezig geweest met het onderzoek en 
het schrijven van dit praktijkonderzoek. 
  
Toen ik startte met mijn opleiding leerde ik dat theater niet bestaat zonder een toeschouwer. 
Mijn interesse in de toeschouwer is sindsdien gegroeid. Ik vond al snel plezier in het vervullen van 
een bijzondere rol; de rol van de regisseur. Het sturen, beïnvloeden en verleiden van de 
toeschouwer begon ik algauw te zien als een schitterend spel. Het is een vorm van communicatie, 
die voor mij een bepaalde magie heeft.  
 
Dit onderzoek in combinatie met mijn stage bij Orkater heeft mij meer inzicht gegeven in deze vorm 
van communicatie, die mij voorheen verwarde. Als onderdeel van dit onderzoek heb ik drie 
voorstellingen bezocht: Nergens door theatergroep De Jongens, Moordstuk door De Noordelingen 
en NXT LVL door Firma Draak.  
 
Ik wil de maker(s), regisseur(s) en speler(s) bedanken voor de drie mooie avonden en voor hun 
bereidwilligheid tijdens de interviews, die ik met hen gehouden heb naar aanleiding van de 
voorstellingen. Tevens wil ik mijn begeleider, Jeroen de Nooijer, bedanken voor zijn eindeloze 
geduld, enthousiasme en ondersteuning. Ook bedank ik Antine Zijlstra voor de crash-course in het 
doen van onderzoek. Ten slotte gaat mijn dank uit naar alle mensen om mij heen, die me steeds 
hebben aangemoedigd. Door mijn dyslexie is het schrijven van dit onderzoek af en toe een 
worsteling geweest. Maar het juist verwoorden van mijn ontdekkingen heeft mij meer inzicht en 
helderheid verschaft dan ik verwacht had.  
 
Veel plezier bij het lezen van dit praktijkonderzoek. 
 
Sara Scholten 
 
Groningen, 14 augustus 2015. 
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Inleiding 
 

Aanleiding onderzoek 
Dit onderzoek is ontstaan vanuit de wens om mijn professionele ontwikkeling als regisseur te 
stimuleren. Ik wil meer kennis opdoen over de ervaring van het publiek en over de manier waarop 
deze ervaring gecreëerd kan worden. Dit praktijkonderzoek valt daarom binnen het gebied: 
publiekservaring. De ervaring van het publiek heb ik altijd een bijzonder aspect van theater gevonden. 
Elke voorstelling brengt namelijk een unieke, opzichzelfstaande ervaring met zich mee, die voor elke 
toeschouwer anders is. Het gehele publiek ziet, hoort en ruikt hetzelfde, maar hoe is het dan toch 
mogelijk dat iedereen de voorstelling anders beleeft? Komt dit slechts door de individualiteit van de 
toeschouwer of is het ook te wijten aan de keuzes van de regisseur? Deze vragen spoken al in mijn 
hoofd rond sinds ik mijn eerste poging deed tot regisseren, namelijk tijdens het regieproject in het 
tweede jaar van mijn opleiding 'Docent Theater' in Leeuwarden. De wens om de ervaring van het hele 
publiek op een bewuste wijze te creëren, is sindsdien blijven bestaan. Bovendien is er een specifieke 
ervaring, die mij als toeschouwer het meest aanspreekt: immersie. Het creëren van immersie vormt de 
basis van mijn onderzoeksvraag. Ik hoop dat ik, naar aanleiding van dit onderzoek, het publiek van 
mijn afstudeervoorstelling een bijzondere ervaring kan aanbieden. 
 
Praktijkprobleem 
Allereerst wil ik benadrukken dat praktijkervaringen mij niet zozeer een probleem in de schoot hebben 
geworpen, maar meer mijn interesse hebben gewekt voor een bepaald onderdeel van theater maken. 
Het verrijken van mijn basiskennis op het gebied van publiekservaring staat daarom centraal in dit 
praktijkprobleem. Het komt voort uit de behoefte om zaken tot op de bodem uit te zoeken en uit een 
persoonlijke fascinatie. 
Tijdens het maken van een voorstelling merk ik dat mijn kennis op het gebied van publiekservaring 
tekortschiet. Aan het ontwikkelen en communiceren van een boodschap binnen een voorstelling is 
tijdens mijn opleiding 'Docent Theater' aan de NHL veel aandacht besteed. De publiekservaring is 
echter minder aan bod gekomen. Wanneer ik de ervaring van het publiek probeer vorm te geven 
tijdens het regisseren, komt het vooral aan op intuïtie. Ik vraag mijzelf tijdens het maakproces af hoe 
de voorstelling overkomt en probeer me te verplaatsen in de toeschouwer. Dat lukt nooit helemaal. Als 
regisseur heb je namelijk altijd te maken met een bepaalde voorkennis. Veel regisseurs houden 
daarom een try-out. Op die manier kan de voorstelling eventueel nog aangepast worden, afhankelijk 
van de feedback van het publiek. Toch is dit publiek niet per se representatief voor al het publiek wat 
de voorstelling zal bekijken. Dat heeft te maken met de individualiteit van de toeschouwer; elke 
samenstelling van publiek is anders. Bijna alle regisseurs zullen het dus uiteindelijk moeten doen met 
hun intuïtie en ervaring. Voor mij, als onervaren regisseur, voelt dit vaak als een gok omdat ik me niet 
kan beroepen op een theorie. Om mijn eigen stijl als theatermaker verder te ontwikkelen is het 
belangrijk dat ik een beter referentiekader ontwikkel met betrekking tot het creëren van een ervaring. 
Mijn persoonlijke doel met dit onderzoek is een theoretisch onderbouwd antwoord geven op mijn eigen 
vragen, zodat ik in de toekomst deze theorie kan gebruiken tijdens het maken van een 
theatervoorstelling. 

Doel 
Het doel van dit onderzoek is om meer kennis te vergaren over publiekservaring en die in te 
kunnen zetten als regisseur tijdens het maken van mijn afstudeervoorstelling. Omdat dit een zeer 
breed gebied is, richt ik mij specifiek op de werking van een hedendaagse theatervoorstelling en op 
de elementen in een voorstelling, die ervaring bij het publiek teweegbrengen. Omdat het begrip 
‘ervaring’ nog niet gericht genoeg is, kies ik voor een specifieke ervaring die ik, na uitgebreid 
literatuuronderzoek, vind passen bij het ondefinieerbare gevoel dat mij zo aanspreekt tijdens het 
bezoeken van sommige voorstellingen, namelijk de immersie. Dit begrip wordt uitgebreid toegelicht 
in hoofdstuk 2. Om inzicht te krijgen in deze specifieke ervaring ga ik op zoek naar elementen die 
een immersief effect hebben op het publiek. Deze elementen worden ook wel immersieve 
strategieën genoemd. Door deze elementen toe te passen hoop ik een afstudeervoorstelling te 
kunnen maken, die het gewenste effect heeft. De resultaten zijn dan ook leidend in mijn artistieke 
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onderzoek, waarin ik de resultaten van het praktijkonderzoek actief zal toepassen. Mijn persoonlijke 
wens als regisseur is dat ik eindelijk de vinger kan leggen op een belangrijk onderdeel van 
theatermaken, dat voor mij zo belangrijk is. Daarnaast ontwikkel ik naar aanleiding van dit 
praktijkonderzoek en van het artistieke onderzoek een gerichte visie op het regisseurs vak en op de 
verbinding van een voorstelling met het publiek.  

Onderzoeksvraag en deelvragen 
Mijn doel en het bovengenoemde praktijkprobleem leiden tot de volgende hoofdvraag in dit 
onderzoek: Welke elementen in de voorstellingen A,B en C werken immersief op publiek, en op 
welke wijze wordt immersie tot stand gebracht? 
De hoofdvraag is gericht op de werking van een voorstelling op het publiek, zodat ik daarin de 
immersieve elementen kan ontdekken. Om de vraag in te kaderen, gebruik ik drie voorstellingen, 
die later naast elkaar gelegd worden om op deze wijze de algemene immersieve strategieën te 
achterhalen. 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, dient eerst begrepen te worden wat immersie is en 
hoe immersie zich verhoudt tot het hedendaagse theater, waarbinnen de gekozen voorstellingen 
vallen. Daarom zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
Deelvraag 1: Wat is immersie? 
Deelvraag 2: Op welke wijze zie je immersie in het hedendaagse theater? 
Deelvraag 3: Hoe kan de beleving van hedendaagse theater geanalyseerd worden? 
 
Tevens zijn er deelvragen geformuleerd, die het empirisch gedeelte van dit onderzoek omvatten: 
Deelvraag 4: Hoe ziet een analyse, gemaakt volgens het onderzoeksinstrument, van de 
voorstelling A,B en C eruit?  
Deelvraag 5: Wat is de ervaring van een focusgroep, die voorstellingen A,B of C gezien heeft, 
bekeken vanuit het onderzoeksinstrument?  
Deelvraag 6: Welke beweegredenen hebben de makers van voorstellingen A,B en C voor het 
toevoegen van de elementen, die door de focusgroep worden aangeduid als immersief, en hoe 
werken deze elementen? 
Deelvraag 7: Hoe werkt immersie binnen de voorstellingen A, B en C? 
 
Leeswijzer 
Dit onderzoek is geschreven vanuit het perspectief van de onderzoeker. Dat betekent dat de lezer 
dezelfde stappen doorloopt als de onderzoeker. Ik probeer de lezer op deze manier wegwijs te 
maken in de bevindingen in dit onderzoek. De hoofd- en deelvragen doen dienst als gids. De 
deelvragen worden stapsgewijs beantwoord en bepalen steeds de richting van de volgende stap in 
het onderzoek.  
Het onderzoek bestaat uit een theoretisch en een empirisch gedeelte. In deel 1 start ik elk 
hoofdstuk met het introduceren van de te beantwoorden deelvraag en geef ik uitleg over de 
gekozen onderzoeksmethode. Na het beantwoorden van de deelvraag, aan het einde van een 
hoofdstuk, reflecteer ik kort op de gevonden informatie. Aan de hand daarvan wordt de volgende 
stap bepaald. In deel 2 beantwoord ik per voorstelling deelvraag 4 tot en met 7. Elk hoofdstuk 
behandelt dus een specifieke voorstelling. De voorstellingen zijn in de inhoudsopgave aangeduid 
als voorstellingen A, B en C. Voorstelling A is de voorstelling 'Nergens' van theatergroep 'De 
Jongens'. Voorstelling B heet 'Moordstuk' en wordt gespeeld door 'De Noorderlingen'. Voorstelling 
C is gemaakt door de heren van theatergroep 'Firma Draak'. Zij spelen de voorstelling 'NXT LVL'. 
Ten slotte wordt in de conclusie antwoord gegeven op de hoofdvraag. 
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Hoofdstuk 1 - Onderzoeksmethode 
 
In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven, die ik ga ondernemen om een antwoord te krijgen 
op mijn hoofdvraag. Mijn onderzoek bestaat, zoals eerder uitgelegd, uit twee delen. In het eerste 
deel ontwikkel ik een theoretisch kader. Op basis hiervan wordt een onderzoeksinstrument met de 
bijpassende analysemethode geconstrueerd. Dit eerste deel behandelt deelvragen 1 tot en met 3. 
In het tweede deel vindt het empirisch onderzoek plaats, waarin data verzameld en geanalyseerd 
worden volgens het onderzoeksinstrument. Dit tweede deel behandelt deelvragen 4 tot en met 7. 
Om tot een passende onderzoeksmethode te komen, maak ik gebruik van het boek: 
Praktijkonderzoek in de school geschreven door van der Donk en van Lanen (2012) en Basisboek 
Kwalitatief Onderzoek Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek door 
Baarda, de Goede en Teunissen (2009). 

Om meer inzicht te krijgen in de werking van immersie in het hedendaagse theater, heb ik gekozen 
voor kwalitatief onderzoek. Ik kies voor de casestudy als onderzoeksmethode om mijn onderzoek 
te kaderen en dieper in te kunnen gaan op de werking van een voorstelling. De cases zijn de 
voorstellingen A, B en C, die genoemd worden in de hoofdvraag: Welke elementen in de 
voorstellingen A,B en C werken immersief op publiek, en op welke wijze wordt immersie tot stand 
gebracht? 
 
1.1 Drie perspectieven 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de werking van deze voorstellingen, wordt elke 
voorstelling vanuit drie perspectieven bekeken. Aan de werking van een voorstelling zit als het 
ware een voorkant en een achterkant. Aan de voorkant vindt men de maker, die de voorstelling 
vormgeeft. Aan de achterkant zit de toeschouwer, die de voorstelling ervaart. Zo ontstaat de 
volgende structuur: publiek - voorstelling - maker. Deze structuur is terug te vinden in de 
deelvragen 4,5 en 6. Om tot een tussenconclusie te komen, combineert deelvraag 7 vervolgens 
alle data per voorstelling. 
Om de analyse van deze perspectieven in een later stadia te kunnen combineren, is het belangrijk 
dat het eerste perspectief (de voorstelling) een stevige basis biedt. Een manier om meer inzicht te 
krijgen in een voorstelling is het maken van een voorstellingsanalyse. De schrijver hiervan 
bestudeert de voorstelling zo gedetailleerd mogelijk en beschrijft wat hij gezien heeft, zonder 
daarbij zijn mening te geven. Een voorstellingsanalyse kan in dit onderzoek dienen als blauwdruk 
voor het leggen van verbanden met de perspectieven van de maker en het publiek.  
Deze structuur vertaalt zich naar de volgende opbouw van het empirisch gedeelte: Eerst wordt de 
voorstelling geanalyseerd, vervolgens het gesprek met de focusgroep en daarna het interview met 
de maker. Ten slotte volgt uit deze analyses een tussenconclusie over immersie in de voorstelling. 
De eindconclusie voegt de tussenconclusies samen, waardoor een algemeen beeld ontstaat van 
immersie en de bijpassende strategieën.  
 
1.2 Triangulatie  
Door drie verschillende perspectieven te gebruiken, namelijk publiek, voorstelling en maker, wordt 
triangulatie ingebouwd. In Praktijkonderzoek in de school wordt triangulatie beschreven als:  

De gedachte achter triangulatie is dat je informatie verzamelt of bekijkt vanuit minimaal drie 
perspectieven of bronnen, vandaar triangulatie. Je krijgt een rijker beeld van de onderwijspraktijk als 
je; 1 gebruikmaakt van data uit verschillende bronnen (meerdere perspectieven); 2 deze data op 
verschillende manieren verzamelt; 3 deze data laat verzamelen door verschillende personen. Je 
conclusies worden krachtiger als je kunt laten zien dat ze gebaseerd zijn op data die je op 
verschillende manieren verzameld hebt. (van der Donk & van Lanen, 2013, p. 47) 
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1.3 Methode van data verzamelen 
De voorstelling wordt dus onderzocht door middel van een zogenoemde voorstellingsanalyse. Om 
inzicht te verkrijgen in de ervaring van het publiek, wordt een focusgroep verzameld. Direct na de 
voorstelling ga ik met de mensen uit deze groep in gesprek over hun ervaring. Ik kies ervoor een 
topicinterview te houden, zodat er genoeg ruimte is voor het uitwisselen van gedachten en ideeën 
tussen de respondenten zonder van het onderwerp af te wijken. Als leidraad wordt een topiclist 
gebruikt. Een topiclist is volgens Baarda et al. (2009) een lijst met onderwerpen en eventueel sub 
onderwerpen, die de onderzoeker in het interview aan de orde wil stellen. Deze lijst wordt 
samengesteld op basis van het theoretisch kader.  
De makers van de voorstellingen A, B en C worden gedeeltelijk gestructureerd geïnterviewd. De 
hoofdvragen en onderwerpen zijn gebaseerd op dezelfde topics als die van het gesprek met de 
focusgroep. Toegevoegde topics en vragen komen voort uit inzichten en vragen naar aanleiding 
van de voorstellingsanalyse en de analyse van het gesprek met de focusgroep.    
Ik kies voor deze manier van interviewen, omdat mijn vragen specifieker zijn geworden naargelang 
het onderzoek vordert. Vanuit de analyse van de voorstellingen en het gesprek met de focusgroep 
geef ik vragen vorm, die dieper ingaan op het onderwerp. Daarmee wordt gekozen voor een 
cyclische manier van dataverzameling, waarbij de eerste stap steeds invloed heeft op de volgende. 
De volgorde waarop de data verzameld worden is daarom van belang.  
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Hoofdstuk 2 - Immersie  
 

In dit hoofdstuk zoek ik een antwoord op mijn eerste twee deelvragen: Wat is immersie? Op welke 
wijze zie je immersie in het hedendaagse theater? Ik start bij mijn fascinatie voor een 
theatervoorstelling en mijn interesse voor publiekservaring en zoek vervolgens naar verbanden met 
bestaande literatuur. Met behulp van dit theoretisch kader geef ik antwoord op mijn deelvragen 
 
2.1 Mijn fascinatie 
Tijdens mijn studie aan de opleiding ‘Docent Theater’ heb ik verschillende voorstellingen gemaakt. 
Wanneer ik een voorstelling maak is er altijd een onderdeel geweest waarbij ik in het donker tast. 
Het gaat dan om de onzichtbare connectie tussen een voorstelling en de toeschouwer. Eén van de 
redenen waarom hier zo moeilijk grip op is te krijgen, is dat elk individu een voorstelling anders 
ervaart. Dat vind ik bijzonder, aangezien het gehele publiek hetzelfde meemaakt. Ik vraag mij 
telkens af hoe ik de persoonlijke ervaring van een toeschouwer zou kunnen beïnvloeden en welke 
werking elementen in een voorstelling op hem of haar heeft. Ik ben teruggegaan naar mijn eigen 
ervaringen als toeschouwer in het theater. Er is een specifieke ervaring die mij in het bijzonder is 
bijgebleven, een die mij niet vaak overkomt. Tijdens deze specifieke ervaring voelde ik me 
verbonden met wat er op het toneel gebeurde. Ik was me nauwelijks meer bewust van mijzelf en 
het publiek. Op een dergelijk moment ben ik dan ook niet meer in staat tot kritische evaluatie of 
analyse. Ik merkte bovendien dat ik geen besef meer had van tijd en de buitenwereld. Ik bevond 
me in een staat van emotionele concentratie. Ik voelde me onderdeel van wat er op het toneel 
gebeurde, zonder hieraan zelf actief deel te nemen. Na de voorstelling had ik tijd nodig om weer te 
'landen' in de realiteit. Mijn hart was vol en mijn hoofd leeg. Ik merkte dat deze ervaring mij energie 
had gekost. Het effect van de voorstelling stopte overigens niet hier. Ik was nog dagen of zelfs 
weken bezig met het rationeel bevatten van deze ervaring. Het rationaliseren van een dergelijke 
ervaring lukt dan ook lang niet altijd. Als ik terugdenk aan voorstellingen waarbij ik deze ervaring 
gehad heb, blijven ze onrealistisch aanvoelen.  
 
2.2 Wat is immersie? 
Vanuit mijn fascinatie voor deze ervaring heb ik een uitvoerige literatuurstudie gedaan in de hoop 
deze ervaring ergens beschreven te vinden. Tijdens deze studie naar publiekservaring ben ik een 
begrip tegengekomen waarin ik mijn ervaring herken. Mediakunsthistoricus Olivier Grau geeft in het 
boek Virtual Art: From Illusion to Immersion (2003) een definitie van het begrip immersie: 

 
Immersion can be an intellectually stimulating process; however, in the present as in the past, in 
most cases immersion is mentally absorbing and a process, a change, a passage from one mental 
state to another. It is characterized by diminishing critical distance to what is shown and increasing 
emotional involvement in what is happening. (Grau, 2003, p.13) 

 
Uit deze definitie kan een aantal kenmerken van een immersieve ervaring gehaald worden. Zo 
bevindt de toeschouwer zich in een bewustzijnsstaat, die afwijkt van zijn normale staat van bewust 
zijn. De toeschouwer is niet meer in staat om wat hij ziet vanaf een afstand te bekijken en zijn 
ervaring deze te analyseren of te bekritiseren. De toeschouwer is emotioneel betrokken bij wat er 
gebeurt. Deze kenmerken komen overeen met de beschrijving van mijn eigen ervaring. 
 
2.2.1 Immersie binnen mediakunst. 
De door Grau (2003) gedefinieerde immersie wordt, opvallend genoeg, door hemzelf niet gebruikt 
om een ervaring tijdens een theatervoorstelling te beschrijven. Hij gebruikt de term uitsluitend 
binnen zijn eigen vakgebied, de mediakunst. Volgens de website van het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst (http://nimk.nl) kan deze vorm van kunst op de volgende manier beschreven worden: 
''Onder mediakunst wordt over het algemeen verstaan: alle vormen van tijd gerelateerde 
kunstwerken, die met geluid en/of beeld registratie tot stand komen.” (NIMk, 2012). In die zin is 
mediakunst afhankelijk van technologie. Daarom heeft de mediakunst in de afgelopen jaren een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Mediakunst experimenteert steeds meer met zijn vorm en 
maakt steeds vaker gebruik van ander kunstvormen, waaronder theater. Er is een stroming 
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ontstaan binnen de mediakunst waarbij de kunstenaar het publiek probeert te ‘immersen’. Door 
elementen te gebruiken uit de performance art en door nieuwe technologieën toe te passen. De 
kunstenaar gebruikt 360 gradeninstallaties om zijn publiek mee te slepen in een roes van 
zintuiglijke prikkels. De toeschouwer maakt als het ware deel uit van deze gecreëerde 
belevingswereld en gaat er zo ’in op’. Een 360 gradeninstallatie is een installatie die de 
toeschouwer volledig omringt en waarbij video de gehele ruimte vult. (Grau, 2003; NIMk, 2012) 
 
2.2.2 Kanttekeningen 
Het gebruik van de definitie van Grau (2003) voor mijn onderzoek kan problematisch zijn, omdat hij 
een aantal voorwaarden schetst voor deze immersieve ervaring, die volgens hem niet haalbaar zijn 
in het theater. Volledige immersie zou alleen mogelijk zijn wanneer het publiek hermetisch is 
afgesloten van de buitenwereld. Hierbij doelt hij niet op een afgesloten zaal, maar op een 
bolvormige 360 gradeninstallatie die de toeschouwer volledig omringt. Bij theater is daar volgens 
hem geen sprake van; een theatervoorstelling heeft een duidelijk kijk-kader. Verder moet het 
medium dat gebruikt wordt onzichtbaar zijn. Hij neemt lijsttoneel als voorbeeld. Het publiek bevindt 
zich als het ware in een kijkdoos waarin licht, muziek en decor duidelijk tot het 'spel' van het theater 
behoren. Wellicht de belangrijkste voorwaarde is de volgende: immersie zou alleen kunnen 
ontstaan wanneer er en een zo natuurgetrouwe, virtuele belevingswereld wordt neergezet. Grau 
(2003) geeft aan dat alleen de werkelijkheid, of een afbeelding hiervan, een volledige immersieve 
ervaring kan bieden. Theater, en zeker het hedendaags theater, geeft geen afbeelding van de 
werkelijkheid. In die zin is theater altijd 'gespeeld' en is het publiek zich daarvan bewust. 
 
2.2.3 Andere interpretatie van immersie 
Immersie wordt echter ook op een andere manier geïnterpreteerd. Robrecht Vanderbeeken (2009) 
gebruikt dezelfde beschrijving van de term immersie, maar koppelt hier andere voorwaarden aan. 
Volgens Vanderbeeken (2009), die zich baseert op Grau's boek Virtual Art: From Illusion to 
Immersion (2009), is immersie bij uitstek geschikt voor het hedendaagse theater. De voornaamste 
vraag, in het hoofdstuk Immersie in de schouwburg door emersie op de scene uit het boek 
Concepten en objecten (no.4) door Collard et al. (2009), gaat over de manier waarop het 
hedendaagse theater zijn toeschouwer tracht te doen opgaan in een overtuigend spel en gaat in op 
welke elementen daarin medium-specifiek zijn. Het begrip 'hedendaags theater' betekent in 
principe niets meer dan theater van nu. Vanderbeeken (2009) heeft een specifiek beeld bij wat het 
theater van nu inhoud, hierover verderop in dit hoofdstuk meer. Met medium-specifiek bedoelt 
Vanderbeeken (2009) de specifieke kenmerken die horen bij het gebruik van een bepaald medium. 
Wanneer mediakunst gebruikt wordt om een immersieve ervaring te creëren, wordt een aantal 
elementen gebruikt die specifiek bij dit medium, namelijk mediakunst, horen. Als theater een 
immersieve ervaring teweeg probeert te brengen, zal het de medium-specifieke elementen van de 
mediakunst moeten vertalen naar elementen die hetzelfde effect hebben, maar die passen bij het 
medium theater. Vanderbeeken (2009) vraagt zich af in hoeverre immersie medium-specifiek is en 
of dezelfde ervaring ook kan worden gecreëerd door een ander medium. In de inleiding van het 
bovengenoemde hoofdstuk geeft Vanderbeeken (2009) aan dat de ontwikkelingen rondom 
immersie in de mediakunst en het hedendaags theater elkaar steeds vaker beïnvloeden. Beide 
media gebruiken steeds meer elementen van elkaar. Beide media krijgen hierdoor een 
performance-achtig karakter. Hij gaat niet verder in op deze connectie:  
 

Toch wil ik in dit hoofdstuk deze nieuwe en interessante mutanten buiten beschouwing laten. Als we 
een analyse beogen van wat immersie in theater kan betekenen, dan kan men dit concept het beste 
opnieuw bevragen in relatie tot wat in een paradigmatische betekenis ‘hedendaags theater’ heet, in 
plaats van na te gaan of en hoe de bestaande conceptualisering uit de mediakunst in feitelijke cross-
overs resoneert of een tweede adem vindt. (Collard, C. et al., 2009, p.38) 

 
Vanderbeeken (2009) stelt bovendien dat immersie in het theater een ander soort belevenis is en 
op een andere manier tot stand komt. Dit onderbouwt hij door de stelling te verdedigen dat de 
immersieve kracht van theater voortkomt uit haar emersieve vermogen: ‘’een onder- dompeling 
dankzij het tevoorschijn komen van de vorm, het opduiken of oprijzen van het medium theater als 
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het ware, in één van zijn specifieke gedaantes” (Collard, C. et al., 2009 , p.40). Hij gaat hier in de 
eerste paragraaf van zijn hoofdstuk verder op in. 
Vanderbeeken (2009) bekritiseert de voorwaarden die Grau (2003) heeft gesteld voor een 
immersieve ervaring. Dat Grau (2003) de 360 gradeninstallaties dé manier vindt om deze ervaring 
te creëren noemt hij typerend voor de achtergrond van de mediakunsthistoricus. Grau (2003) legt 
namelijk met deze installaties de nadruk op het visuele aspect van een ervaring. Vanderbeeken 
(2009) verwoordt zijn kritiek op Grau (2003) op de volgende manier: “In zijn poging om duidelijk aan 
te geven wat immersie is, kiest hij ervoor om ‘het onderdompelen’ in eerste instantie te koppelen 
aan de fenomenale ervaring van een audiovisuele stroom.” (Collard, C. et al., 2009) Op deze 
manier wordt het begrip immersie een synoniem voor ‘voelen door zien en horen. Als 
Vanderbeeken (2009) deze interpretatie van immersie naast die van andere kunstdisciplines (zoals 
film) legt, lijkt Grau (2003) een belangrijk onderdeel vergeten te zijn. Vanderbeeken (2009) stelt dat 
bij andere kunstdisciplines een narratieve verbinding tussen publiek en kunst nodig is om tot een 
ervaring te komen. Het gebruik van het begrip 'narratieve verbinding' behoeft uitleg. Vanderbeeken 
(2009) gebruikt dit begrip namelijk niet op de gebruikelijke manier. Narratief betekent in eerste 
instantie ‘verhalend’. Hedendaags vernieuwend theater is zelden verhalend, maar veel hedendaags 
theater zoals; Het Noord Nederlands Toneel en Toneelgroep Amsterdam, is wel degelijk verhalend. 
Vanderbeeken (2009) gebruikt het begrip ‘verhalend’ niet als verwijzing naar een verhaal, maar 
naar de esthetische code die een voorstelling afgeeft. Deze code leidt tot een unieke wereld, die 
enkel bestaat in de voorstelling. Binnen deze esthetische enclave krijgt de narratieve verbinding 
met het publiek dus een volledig eigen en abstracte vorm. In deze wereld kan een verhaal een 
volledig andere invulling hebben dan in de realiteit. De narratieve verbinding is belangrijk bij het 
creëren van een ervaring, omdat de beschouwelijke inleving ervoor zorgt dat de toeschouwer zijn 
verbeelding aanspreekt. Het gebruik van de verbeelding bij de toeschouwer is essentieel in de 
acceptatie van de belevingswereld. Vanderbeeken (2009) beschrijft dit fenomeen als volgt:  
 

Het vraagt als het ware om een verbeelden en verhalen van een esthetische enclave, een 
mogelijke wereld op het podium, met zijn eigen inwoners, geografie en historiciteit. Het 
ontdekken en voluit kunnen beleven van deze singuliere identiteit is wat mijns inziens een 
immersie in de scène is, of zou moeten zijn. De weg ernaartoe is dan de ontwikkeling van 
doeltreffende emersieve strategieën. (Collard C et al., 2009, p. 40)  

 
Vanuit bovenstaande denkstappen schept Vanderbeeken (2009) nieuwe voorwaarden voor een 
immersieve ervaring. Vanderbeeken (2009) stipt kort aan in welke richting hij deze nieuwe 
voorwaarden zoekt: emersie als strategie in het hedendaags theater om tot immersie te komen.  
 
2.2.4 Van emersie tot immersie 
Voordat de redenering van Vanderbeeken (2009) verder beschreven wordt, behoeven twee termen 
uitleg: immedialiteit en hypermedialiteit. Bij beide begrippen gaat het om het toevoegen van 
elementen; vanuit het ene medium naar het ander medium. Zoals, om een voorbeeld te geven 
binnen de al eerder geschetste context, wanneer elementen uit mediakunst gebruikt worden in een 
theatervoorstelling. Bij een immediale presentatie van het resultaat van deze versmelting zullen de 
elementen uit het eerste medium niet tot nauwelijks zichtbaar zijn. Het gebruikte medium wordt dus 
zo veel mogelijk uitgewist. Terug naar het voorbeeld: de gebruikte elementen uit de mediakunst zijn 
volledig geïntegreerd in de theatervoorstelling en zijn door het publiek niet, of nauwelijks, te 
herkennen als mediakunst. Bij een hypermediale presentatie wordt het gebruikte medium juist in de 
aandacht gezet en wordt zo onderdeel van het gehele artistieke project. In dit geval is het gebruik 
van mediakunst duidelijk zichtbaar en heeft het gebruik van dit specifieke medium betekenis binnen 
de theatervoorstelling. Met het gebruik van deze twee begrippen ondervangt Vanderbeeken (2009) 
het volgende probleem, dat Grau (2003) opwerpt. Grau (2003) stelt dat het medium onzichtbaar 
moet zijn om een immersieve ervaring te kunnen verwezenlijken. Hierbij pleit hij dus voor een 
immediale presentatie en theater is hier, volgens hem, niet geschikt voor. Vanderbeeken (2009) 
stelt dat het hedendaagse theater om tot immersie te komen ook geen immediale presentatie hoeft 
te zijn, maar juist een hypermediale. Het gebruik van deze twee vormen - immedialiteit in de 
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mediakunst en hypermedialiteit in het hedendaagse theater - als voorwaarde van immersie 
beschrijft Vanderbeeken (2009) op treffende wijze:  
 

De kracht van immersie door immedialiteit berust op het vermogen tot waarheidsgetrouwe 
nabootsing. […] Het hedendaagse theater wil daarentegen eerder uitvinden dan nabootsen en vindt 
hiervoor zijn kracht in het hyper-mediale. Wat op het podium verschijnt, wordt immers spontaan 
gesymboliseerd, hier en nu, live, binnen de tijd en ruimte van een voorstelling. Het spel met het 
medium, zoals het tonen en benadrukken van het spel op zich of het scheppen van een eigen 
spelvorm, biedt hierbij een uitgelezen instrumentarium tot immersie. (Collard, C. et al., 2009, p. 41).  

 
Theater heeft altijd geëxperimenteerd met zijn eigen vorm. De scheidingslijn tussen verschillende 
media of kunstdisciplines is hierdoor minder duidelijk. Vanderbeeken (2009) gebruikt het begrip 
'hedendaags theater' om een toegevoegde karaktereigenschap aan te geven. Het hedendaags 
theater ontkent nooit zijn eigen vorm; het laat zien dat de voorstelling een constructie is. Wanneer 
het hedendaags theater een ander medium gebruikt, ontstaat zo veelal een hypermediale 
presentatie. Het hedendaags theater is dus per definitie emersief.  
Nu is duidelijk waarom Vanderbeeken (2009) het begrip emersie gebruikt. Voor hem betekent 
emersie ‘het zichtbaar worden van de vorm’. Door de vorm zichtbaar te maken kan het publiek 
makkelijker de belevingswereld accepteren die theater schept. De vorm is in dit geval zowel de 
theatrale code als de inhoud. Het publiek krijgt als het ware toegang tot een stuk informatie over de 
vorm die het publiek in staat stelt om ondergedompeld te worden. Lucia van Heteren (2009) 
beschrijft de bedoeling van Vanderbeeken (2009) in de inleiding van de bundel Concepten en 
Objecten:  
 

Hij wil aantonen dat theater bij uitstek tot immersie oproept juist doordat het emersief is: theater 
treedt naar buiten en roept reactie op. Daarbij komt hij uit op de constatering dat het hedendaagse 
theater zijn specifieke identiteit vooral creëert door zijn zogenaamde hypermediale eigenschap: 
theater hertaalt één medium naar een ander medium waarbij het vormelijke karakter van het 
gebruikte medium expliciet centraal gesteld wordt. (Collard, C. et al., 2009), p.10) 

 
Op deze wijze geformuleerd, komt het overeen met Grau's (2003) opvatting dat een afbeelding van 
de werkelijkheid een immersieve werking heeft. Theater kan alleen bestaan in de realiteit en wordt 
op het moment van opvoeren opnieuw gecreëerd. Door deze karakteristieke eigenschap niet te 
ontkennen maar juist te gebruiken als een emersieve vorm, ligt een immersieve ervaring binnen 
handbereik. 
 
2.2.5 Emersieve strategieën in de praktijk 
Vanderbeeken (2009) brengt zijn stellingen in de praktijk en analyseert verschillende 
voorstellingen. Aan de hand van deze analyses geeft hij een aantal voorbeelden van emersieve 
strategieën in het hedendaags theater. Met emersieve strategieën bedoelt hij onderdelen van een 
voorstelling, die de vorm zichtbaar maken. Door het zichtbaar maken van de vorm kan het publiek 
makkelijker de geschepte wereld accepteren en op een ander niveau de voorstelling beleven. Er 
zijn drie emersieve strategieën te onderscheiden in zijn voorstelling-analyses: Semiotische 
overidentificatie, de auctoriale acteur en hypericonografie. 
 
2.2.6 Semiotische overidentificatie 
De eerste emersieve strategie vinden we in de analyse van de Big-triologie van theatergroep de 
Superamas. Vanderbeeken (2009) noemt de strategie die gebruikt wordt 'semiotische 
overidentificatie'. In de voorstelling worden korte sketches gebruikt die steeds herhaald worden, 
passend bij hun plek in de voorstelling met een eigen ondertoon of ontleding. Deze sketches tonen 
zich zowel live als op video. De herhaling heeft twee functies in de voorstelling. Ten eerste zorgt 
het vervreemdend effect ervoor dat de toeschouwer geen lineair verhaal kan ontcijferen, door de 
constante tussenkomst van een herhaalde situatie in de sketches. Ten tweede versterken de 
sketches op hun eigen manier de inhoud en de boodschap van de voorstelling. De personages 
zouden, in het bijzonder in de sketches, zeer herkenbaar zijn voor het publiek, waardoor de 
toeschouwer zich gemakkelijk met hen kan identificeren. Vanderbeeken (2009) beschrijft het als 
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volgt: “De herhaling is hier geen doel op zich maar een middel: het bewerkstelligt een continue 
emersie die de toeschouwer niet alleen een amusant lineair verhaaltje ontzegt, maar ook toont hoe 
onbeholpen en spastisch de personages zijn.” (Collard C et al., 2009, p. 44).  
 
2.2.7 De auctoriale acteur 
In The Lobster Shop van The Needcompany komt volgens Vanderbeeken (2009) een emersieve 
strategie voor die hij betitelt als 'de auctoriale acteur'. In de voorstelling is het centrale personage er 
als het ware uitgeknipt. De andere personages krijgen hierdoor een bijzondere positie, een die 
Vanderbeeken (2009) ‘de auctoriale acteur’ noemt: elk personage krijgt bij wijze van spreken de rol 
van een alwetende verteller. Samen proberen ze het verhaal van het missende personage te 
vertellen. Dit leidt tot immersie, legt Vanderbeeken (2009) op de volgende wijze uit:  

Voor het publiek wordt de afstand tot het achterliggende verhaal daardoor groter, een cruciale stap 
verder weg, om de hoek. De acteurs blijken als het ware eerder stemmen uit het koor te zijn dan 
personages. Door deze opstelling is de voorstelling in zijn geheel een sprekend en bewegend subject 
met een eigen historiek. Het voelt de drang om te zijn en dus om te vertellen, maar is daarin finaal 
beperkt. Herinneringen en imaginaties vallen elkaar in de rede. Verwarring, ontkenning en opstand 
wisselen elkaar af. Ontreddering, cynisme, hoop, verdriet en gelatenheid spreken elkaar tegen. Wat 
er op het podium gebeurt, toont ons een binnenkant. Iets wat speciaal voor ons zijn of haar ziel laat 
zingen en de vraag stelt naar wat het is een mens te zijn. En wat de liefde van ons verwacht. De 
toeschouwer dwarrelt mee in dit veelkoppig en viriel gebeuren en wordt getrakteerd op een stevig 
confetti-gevoel. (Collard, C. et al., 2009, p. 47). 

2.2.8 Hypericonografie 
De laatste analyse schrijft Vanderbeeken (2009) over de voorstelling Tragedia Endogonidia van 
Castellucci. De derde emersieve strategie die Vanderbeeken (2009) aan de hand van deze 
voorstelling beschrijft noemt hij 'hypericonografie'. Ook hier refereert Vanderbeeken (2009) aan de 
vervreemdingseffecten van Brecht en hij noemt de tekentaal uit de voorstelling een visuele 
vervreemding:  

Door middel van visuele vervreemding kan het onze aandacht vangen en weet die terug te vestigen 
op een puur beeldend fenomeen. We kunnen dit fenomeen hypericonografie noemen, omdat het zich 
beroept op een overdaad aan hermetische tekens en subjectieve symbolen die geen directe en 
stapsgewijze referenties naar een overkoepelend narratief verhaal bevatten. Eerder dienen ze om 
een andere wereld te creëren waartoe wij geen onmiddellijke toegang hebben. Zo krijgt een 
beeldverhaal iets fascinerends, iets wat wij willen ontdekken en ontcijferen maar dat finaal ontembaar 
blijft. (Collard, C. et al., 2009, p. 48)  

Het feit dat deze hypericonografie tijdens de voorstelling niet te bevatten is, stimuleert volgens 
Vanderbeeken (2009) hem de immersieve ervaring. Wat de toeschouwer ziet en hoort, balanceert 
voortdurend tussen onbekend en bekend. De regisseurs maken op die manier gebruik van de 
manier van interpretatie van de toeschouwer en de bestaande beeldcultuur. Ze geven de 
toeschouwer net genoeg om zich aan te kunnen verbinden (de narratieve verbinding), zodat de 
vervreemdingseffecten zijn verbeelding kunnen stimuleren en verrassen. 

2.2.9 Antwoord op de vraag, wat is immersie? 
Deze samenvatting is bedoeld om inzicht te krijgen in de consequenties van de conclusies die 
Vanderbeeken (2009) trekt. De definitie van het begrip ‘immersie’ betekent volgens zowel Grau 
(2003) als Vanderbeeken (2009) hetzelfde. Immersie in de mediakunst blijkt een volledig andere 
vorm aan te nemen dan immersie in het hedendaagse theater. Waar de mediakunst de nadruk legt 
op de fenomenale ervaring (zien, horen en voelen), legt theater de nadruk op de betrokkenheid van 
het publiek. Dat is een andere weg waarlangs ook immersie mogelijk is volgens Vanderbeeken 
(2009). Logischerwijs is de vertaling naar de praktijk anders. Waar de 360 gradeninstallaties van 
Grau (2003) een zo natuurgetrouwe afbeelding geven van de werkelijkheid en het medium 
onzichtbaar maken, heeft het hedendaagse theater een meer open vorm. Het is niet het doel om de 
realiteit na te bootsen, maar het speelt zich juist al af in de realiteit. Daarnaast is het medium 
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duidelijk zichtbaar en maakt het zelfs onderdeel uit van de inhoud. Mediakunst is immediaal en het 
hedendaagse theater hypermediaal. Door zijn hypermedialiteit is het hedendaagse theater bij 
uitstek geschikt voor een immersieve ervaring. Deze ervaring wordt alleen via een andere route 
dan in de mediakunst bereikt. Emersie - het zichtbaar worden van de vorm - is een manier om tot 
immersie te komen, die past bij het theater van nu. In de voorstellingsanalyses van Vanderbeeken 
(2009) vinden we hier praktijkvoorbeelden van. Deze geeft hij de naam emersieve strategieën. 
Emersieve strategieën zouden volgens Vanderbeeken (2009) leiden tot immersie. In dit onderzoek 
zouden ze kunnen worden bekeken als immersieve strategieën. De immersieve ervaring van de 
toeschouwer is volgens Vanderbeeken (2009) mogelijk in het hedendaagse theater. De definitie 
van het begrip immersie blijft die van Grau (2003), ondanks zijn andere uitvoering, en sluit nog 
steeds aan bij mijn beleving. Voor de uitvoering van immersie in het hedendaags theater is een 
andere vorm nodig dan voor in de mediakunst. De eerste deelvraag – Wat is immersie? – heb ik 
dus beantwoord aan de hand van de definitie van Grau (2003) en de uitvoering van Vanderbeeken 
(2009).  
 
2.3 Op welke wijze komt immersie voor in het hedendaagse theater? 
Vanderbeeken (2009) stelt dat immersie mogelijk is, en misschien zelfs wel karakteristiek is, voor 
het hedendaagse theater. Toch zal ik een aantal kanttekeningen moeten plaatsen bij zijn verhaal. 
Ten eerste is het hoofdstuk van Vanderbeeken (2009) verschenen in het boek Concepten en 
Objecten (No. 4) uit 2009 gedateerd; het is zes jaar geleden uitgegeven. Met de vaart waarmee 
theater in deze tijd zich ontwikkelt, is het de vraag of zijn bewering nog actueel is. Ten tweede 
beweert Vanderbeeken (2009) dat immersie in het hedendaagse theater nooit als artistiek doel op 
zich wordt nagestreefd. In de afgelopen jaren zijn er verschillende theatergezelschappen ontstaan 
die volgens mij immersie als artistiek doel hebben. Zij noemen de term immersie niet letterlijk, maar 
beschrijven het met de woorden ‘verwondering’, ‘overgave’, ‘verbondenheid’ en ‘onderbewuste’. 
Voorbeelden van dergelijke theatergezelschappen zijn Schwalbe en Schweigman&. Stromingen in 
de kunstgeschiedenis krijgen meestal pas een naam wanneer ze al voorbij zijn. Naar mijn mening 
echter is de stroming van Boukje Schweigman, Schwalbe, Elien van den Hoek, De Hollanders en 
vele anderen er één om in de gaten te houden. Al deze theatermakers richten zich op de ervaring 
van de toeschouwer en hebben het vormgeven van deze ervaring als artistiek doel. 
 
2.3.1 Immersive Theatre 
Buiten Europa is er inmiddels zelfs al een theaterstroming die zich op de publiekservaring richt. 
Een aantal jaren gelden ontstond in Groot-Brittannië een theaterstroming die zich immersiviteit als 
doel stelt en dit ook als zodanig benoemt; ‘Immersive Theatre’. Het is een van de eerste 
stromingen in het theater die zich specifiek richt op immersie. ‘Immersive Theatre’ is ontstaan 
vanuit de performance art. Het is lastig om een specifieke definitie te geven van deze stroming, 
omdat deze nog in ontwikkeling is. ‘Immersive Theatre’ lijkt gebruik te maken van zo veel mogelijk 
verschillende medium om tot een ervaring te komen waarin alle zintuigen aangesproken worden. 
Het gaat niet alleen om zien, horen en voelen, maar ook om ruiken en proeven, twee zintuigen die 
Vanderbeeken (2009) onbesproken laat. Deze mediums worden op een open wijze gebruikt. Het is 
mogelijk om te beweren dat ‘Immersive Theatre’ hypermediaal is. Wat deze theaterstroming 
onderscheidt van ander hedendaags theater is de meer directe toepassing van het begrip 
immersie. Het 'onderdompelen' van het publiek krijgt een fysieke vorm en uit zich in verschillende 
manieren. Deze werkelijke vertaling van onderdompelen kan vele verschillende vormen aannemen; 
van een omringende installatie tot publieksparticipatie, waardoor het publiek in de voorstelling 
wordt opgenomen. Het doet denken aan de 360 gradeninstallaties van Grau (2003). 
De naam van deze stroming – ‘Immersive Theatre’ – wordt onder theaterwetenschappers ter 
discussie gesteld. In het artikel ‘On immersive theatre’ beschrijft White (2012) dat het gebruik van 
deze term zeer omstreden is. Hij vraagt zich af wanneer een voorstelling immersief is en dus het 
recht heeft om binnen de stroming te worden geplaatst. White (2012) stelt zich net als 
Vanderbeeken (2009) de vraag of het begrip immersie een letterlijke of een figuurlijke uitleg 
behoeft. Verder blijkt het beoordelen van de mate van immersiviteit ingewikkeld, omdat White 
(2012) uitgaat van immersie als totaalervaring, terwijl de mogelijkheid om een immersieve ervaring 
te hebben gekleurd wordt door de sociale en culturele achtergrond van de toeschouwer. Zowel in 
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het artikel van White als in het boek Immersive theatres, intimacy and immediacy in contemporary 
performance geschreven door J. Machon (2013) levert onderzoek geen sluitende definitie op, maar 
wel een aantal kenmerken:  
 

Immersive theatre often surrounds audience members, makes use of cleverly structured interiors and 
ingenious invitations for them to explore, addresses their bodily presence in the environment and its 
effect on sense-making, and teases them with the suggestion of further depths just possibly within 
reach. (White, 2012, p. 11) 

 
White (2012) kiest hier voor de letterlijke vertaling van het begrip immersie en beschrijft een 
theatervorm die voortkomt uit het type installaties dat Grau (2003) omschrijft. ‘Immersive Theatre’ is 
dus een theaterstroming die zich richt op de immersie van het publiek in zijn meest letterlijke 
vertaling. Hiervoor gebruikt het zowel aspecten uit de mediakunst als elementen uit de performance 
art om zijn geheel eigen vorm te creëren, die veelal doet denken aan een installatie. Of ‘Immersive 
Theatre’ daadwerkelijk immersief is staat ter discussie. Helen Freshwater (2009) neemt 
bijvoorbeeld een van de grootste successen van de stroming onder de loep: The Blue Man Group. 
The Blue Man Group was een van de eerste theatergezelschappen die zichzelf als immersief 
betitelde. De voorstellingen van dit gezelschap worden gekenmerkt door een groots en 
meeslepend spektakel. De ‘blauwe mannen’ beloven hun publiek een unieke ervaring en zijn 
inmiddels wereldwijd bekend. Freshwater (2009) zegt echter het volgende over de ervaring van de 
toeschouwer van The Blue Man Group: “But the model of participation the blue men exploit is one 
in which the complicity of audience members is assumed: they are coerced, rather then liberated; 
manipulated, rather then emancipeted: instead of agency, they receive entrapment.” (Freshwater, 
2009, p. 56) 
 
2.3.2 Immersie in het hedendaags theater 
Met immersie wordt dus actief geëxperimenteerd in het hedendaagse theater, zowel bewust als 
onbewust. De hypermedialiteit van het hedendaagse theater blijkt hiervoor uitermate geschikt. Een 
volledig immersieve ervaring, voor iedere toeschouwer, lijkt moeilijk te creëren door een 
theatermaker, omdat elke toeschouwer verschillend is en zijn eigen sociale en culturele 
achtergrond heeft. Het begrip immersie (onderdompelen) kan op verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden. Het kan gezien worden als een fysieke of een mentale ervaring. Volgens 
Vanderbeeken (2009) is de mentale vorm van immersie zeer geschikt voor het hedendaags 
theater. Deze is volgens hem te creëren door emersieve strategieën te gebruiken. Emersieve 
strategieën laten de vorm van theater zien, waardoor de toeschouwer de geschepte wereld sneller 
accepteert en er dieper in op kan gaan. De kenmerken die White (2012) onderscheidt in zijn artikel 
geven een meer fysieke vorm aan immersie in het theater. ‘Immersive Theatre’ lijkt een vorm van 
theater te zijn, die dichter bij de opvattingen van Grau (2003) ligt over immersie, waarbij alleen een 
fysieke totaalervaring immersief kan zijn. Iemand die ook de totaalervaring van de toeschouwer 
bestudeerd is Kim Joostens. In het volgende hoofdstuk besteed ik onder meer aandacht aan haar  
belevingsmodel.  
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H3 - Analyseren van de beleving 
 

In dit hoofdstuk ga ik opzoek naar manieren om de ervaring van de toeschouwer te analyseren. 
Daarbij beantwoord ik de derde deelvraag: Hoe kan de beleving van hedendaagse theater 
geanalyseerd worden? Om antwoord te geven op deze vraag maak ik gebruik van twee 
verschillende analysemethoden; het belevingsmodel van Joostens (2012) en het 
voorstellingsanalyse-model van Pavis (2003) Het doel van dit hoofdstuk is om, naast het 
beantwoorden van de deelvraag, een theoretische basis te leggen voor de ontwikkeling van een 
onderzoeksinstrument van waaruit een theaterbeleving zo volledig mogelijk kan worden 
geanalyseerd. 
 
Uit het vorige hoofdstuk volgen een aantal conclusies: 
- Immersie is mogelijk in het hedendaagse theater en heeft zijn eigen medium-specifieke vorm.  
- Immersie komt zowel onbewust als bewust voor in het hedendaagse theater, waarbij 'Immersive 
Theatre’ het meest concrete voorbeeld is van de bewuste toepassing. 
- Het is bijna onmogelijk om immersie gedurende de gehele voorstelling bij de toeschouwer teweeg 
te brengen, vanwege de individualiteit van de toeschouwer.  
- Immersie kan tot stand komen door emersieve strategieën te gebruiken in een voorstelling.   
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3.1 Het belevingsmodel van Kim Joostens 
Om te begrijpen hoe de toeschouwer tot een immersieve ervaring komt, moet ik eerst bekijken hoe 
de toeschouwer tot een ervaring komt en of die ervaring te analyseren is. Analysemodellen voor 
ervaringen zijn vooral te vinden binnen marketingtheorieën. Deze theorieën hebben als doel om 
kennis te vergaren over de manier waarop de ervaring van de consument te beïnvloeden is en om 
zo de aantrekkelijkheid van het product te versterken.  
 
Kim Joostens (2012) maakt de connectie tussen theater en marketing. Zij schrijft in haar 
proefschrift Kunst en Klant in de Nederlandse podiumkunsten (2012) over de marketingstrategieën 
van kunstinstellingen. Joosten (2012) is op zoek gegaan naar een theoretische basis die haar grip 
geeft op de ervaring van het publiek. Ze maakt gebruik van de kennis en boeken van Hans van 
Maanen, die de kunstwereld als fenomeen tot op de bodem heeft uitgeplozen. Joostens (2012) 
haalt in haar proefschrift geregeld How to Study Art Worlds: On the Societal Functioning of 
Aesthetic Values (2010) aan, een van de belangrijkste boeken van Van Maanen. Op basis van zijn 
boeken en verschillende andere bronnen heeft Joostens (2012) een model ontwikkeld dat het 
receptieproces van de kunsttoeschouwer in kaart brengt. Het model van Joostens (2012) biedt 
inzicht in de beleving van de kunsttoeschouwer en in de manier waarop hij waarde toekent aan een 
kunstactiviteit. In dit model wordt de sociale en culturele achtergrond van de toeschouwer buiten 
beschouwing gelaten, waardoor elke toeschouwer bij een theoretisch nulpunt start. Een belangrijke 
kanttekening is dat Joostens (2012) in haar belevingsmodel geen analysemethode geeft voor de 
kunstactiviteit zelf. Joostens (2012) beschrijft de globale karakteristieken van een kunstactiviteit, 
zodat het model toepasbaar is op elke kunstactiviteit, of het nu om een theatervoorstelling, een 
expositie of een andere kunstactiviteit gaat. Joostens (2012) richt zich in haar model verder op de 
omringende omstandigheden en hun invloed op de toeschouwer. Haar model omvat het gehele 
event. De term event komt uit de marketingwereld en wordt in het Engels gebruikt voor 
‘evenement’. Het betekent letterlijk ‘gebeurtenis’. Het begrip event suggereert hier een bredere 
context, die de kunstactiviteit, bijvoorbeeld een theatervoorstelling, en de omringende 
omstandigheden, zoals de locatie, de marketing, de duur en de aankleding, omvat.  
Joostens (2012) gaat ervan uit dat de omringende omstandigheden de ontvankelijkheid van de 
toeschouwer zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden, waardoor het receptieproces van de 
toeschouwer positief gestimuleerd kan worden.  
Het doel van Joostens’ studie is om de ervaring van de toeschouwer zo waardevol mogelijk te 
maken. Om het receptieproces van de toeschouwer met al zijn omringende factoren inzichtelijk te 
maken heeft Joostens (2012) een cirkelvormig model ontworpen, dat bestaat uit verschillende 
lagen waarin het gehele event wordt afgepeld. Op de volgende pagina staat dit model afgebeeld. 
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Figuur 1: Belevingsmodel (Joostens, 2012, Figuur 3.9 p. 116)  
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3.1.1 Van binnen naar buiten 
Het model van Joostens (2012) werkt van binnen naar buiten. Het model start bij de artistieke kern, 
de kunstactiviteit, en werkt zich een weg door de verschillende lagen waarna het eindigt bij de 
functie die de toeschouwer toekent aan zijn ervaring. Deze laatste laag blijft in dit onderzoek buiten 
beschouwing omdat de mening van de toeschouwer in dit onderzoek geen toegevoegde waarde 
heeft. Wat belangrijk is aan Joostens’ model is dat de ervaring van de toeschouwer gevolgd wordt. 
Joostens (2012) brengt deze in kaart door de mogelijke toeschouwer te doorgronden. Omdat de 
mogelijke toeschouwer iedereen kan zijn, houdt dit model geen rekening met sociale en culturele 
aspecten. Het gaat wel uit van de verschillende manieren van receptie die een toeschouwer zou 
kunnen hebben. Het model baseert zich op de toeschouwer, die al de keuze heeft gemaakt om de 
kunstactiviteit te bezoeken.  
 
3.1.2 Praktijkvoorbeeld 
Om de toepassing van het model te verduidelijken, volgt een voorbeeld:  
Een toeschouwster bezoekt een theatervoorstelling in de schouwburg in Groningen. Zij heeft drie 
weken van tevoren kaartjes gekocht. Ze gaat samen met twee vrienden, met wie ze geregeld het 
theater bezoekt. Op de avond zelf fietst ze naar de schouwburg. Daar ontmoet ze haar vrienden. 
Ze drinken nog een drankje voordat ze de zaal binnengaan. Ze gaan zitten en de voorstelling 
begint.  
De toeschouwster bevind zich nu in de ‘artistieke kern’. Hier worden de toeschouwster en haar 
vrienden gevuld met potentiële waarden. De voorstelling communiceert waarden naar het publiek. 
Een voorbeeld van zo’n waarde is: het testen van eigen meningen en inzichten. De waarden die de 
voorstelling communiceert word potentieel genoemd omdat ze nog niet gerealiseerd zijn. Dit 
gebeurt pas aan het einde van het receptieproces, wanneer de toeschouwer zijn ervaring heeft 
verwerkt. De voorstelling (artistieke kern) en de potentiële waarden worden verzorgt door het 
‘productiedomein’. Het productiedomein is de organisatie die de kunstactiviteit verzorgt. In dit geval 
zal het de theatergroep zijn die de voorstelling heeft gemaakt en nu opvoert.  
De toeschouwster en haar vrienden verlaten de zaal. Ze zitten vol van de voorstelling. Het had een 
zeer duidelijke boodschap over de plek van het individu in de maatschappij, die hen aan het 
denken heeft gezet. Ze willen hierover napraten in de foyer en nemen plaats met een drankje. Ze 
beginnen te praten over de voorstelling en hoe zij deze beleeft hebben. 
De groep vrienden praat nu over hun ‘basisbeleving’. Dit is de eerste schil van het distributiedomein 
en bevat de artistieke kern en het faciliterende deel van het distributiedomein. Met het faciliterende 
deel wordt het licht, de stoelen, het podium, de muziekinstallatie, enz. bedoeld. Het zijn de 
minimaal aanwezige faciliteiten die nodig zijn voor het spelen van de voorstelling en het ontvangen 
van het publiek. Het kan dus zijn dat één van de vrienden van de toeschouwster klaagt over de 
slechte bas in de muziek tijdens de voorstelling; dat is dan onderdeel van de zijn/ haar 
basisbeleving.  
De toeschouwster en haar vrienden zitten in het theatercafé van de stadschouwburg in Groningen. 
De sfeer is intiem in de roosgekleurde ruimte met verschillende tafeltjes, banken en stoelen. De 
muziek staat zacht, waardoor ze de politieke boodschap van de voorstelling kunnen bespreken. 
De volgende laag in het model die de vrienden nu betreden heet de uitgebreide beleving en is de 
tweede schil van het distributiedomein. De uitgebreide beleving bestaat uit de basisbeleving en de 
overige (voor de organisatie beheersbare) eigenschappen en marketingvariabelen. In dit geval 
bestaat de uitgebreide beleving dus uit het theatercafé van de schouwburg, de drankjes die daar te 
verkrijgen zijn, de aankleding en bijvoorbeeld of de medewerker achter de bar vriendelijk is of niet. 
Op deze manier kan het distributiedomein de potentiële waarden uit de artistieke kern stimuleren. 
Het distributiedomein had in dit geval ook een debat kunnen organiseren in de foyer over de 
politieke vragen die in de voorstelling gesteld worden. Zo kan het distributiedomein de uitgebreide 
beleving beïnvloeden en de potentiële waarden uit de artistieke kern stimuleren. 
Een van de vrienden van de toeschouwster heeft binnen een half uur drie glazen wijn 
opgedronken. Hij begint vervelend te worden en een normaal gesprek is niet meer mogelijk. De 
toeschouwster ergert zich. Gelukkig is haar andere vriend zich daarvan bewust en hij stelt voor om 
naar huis te gaan. De groep staat door de ongelukkige drinker een half uur na de voorstelling weer 



19  Immersie in het hedendaags theater - Praktijkonderzoek - S Scholten - NHL  

buiten. 
De derde en tevens laatste schil van het distributiedomein is die van ‘de uitgebreide beleving in 
ruime zin’. Dit bevat de uitgebreide beleving en de voor de organisatie onbeheersbare context. De 
stadsschouwburg in Groningen heeft geen invloed op het drinkgedrag van de toeschouwers. Dit 
element valt onder de onbeheersbare context, die wel degelijk invloed kan hebben op de manier 
waarop de toeschouwster de avond beleeft. Het volledige distributie domein (alle drie de lagen), in 
dit geval de stadschouwburg in Groningen, doet dienst als mediërende partij. Deze maakt het 
mogelijk voor de toeschouwers om de voorstelling te bezoeken. Het is de taak van de 
stadsschouwburg (distributiedomein) om de voorstelling (artistieke kern) tot zijn recht te laten 
komen en de kans te geven te communiceren met zijn toeschouwer. Daarnaast kan het 
distributiedomein de potentiële waarden van de artistieke kern versterken door de uitgebreide 
beleving vorm te geven. 
De toeschouwster stapt op de fiets en denkt na over de hele avond.  
Op dit moment bevindt ze zich in de laatste schil; ‘de totaal gepercipieerde beleving’ die plaats vind 
in het ‘receptiedomein’. In deze laag verwerkt de toeschouwer zijn ervaring, die is beïnvloed door 
alle voorgaande lagen. De verschillende lagen in het model lopen in elkaar door en zijn onderling 
verbonden met elkaar. Het verwerken van de totaal ervaring gebeurt zowel bewust als onbewust en 
kan zowel een uur als een maand duren. De laatste schil laten we zoal al eerder benoemt buiten 
beschouwing.  

3.1.3 Communicatie tussen toeschouwer en kunstwerk 
Allereerst kijk ik naar de positie van het kunstwerk (theater, muziek, beeldende kunst enz.) binnen 
Joostens’ studie. Ze doet een aantal uitspraken over de eigenschappen van kunst, in zijn 
algemeen, die als basis fungeren voor haar model. De belangrijkste hiervan is dat Joostens (2012) 
ervan uit gaat dat elke vorm van kunst een relatie aangaat met haar toeschouwer en dat kunst 
communiceert. Deze communicatie noemt ze esthetische communicatie. Dit begrip wordt als volgt 
uitgelegd in Joostens’ studie. ‘’’Esthetische communicatie’ is een relatief breed begrip: het omvat 
feitelijk alle mogelijke communicaties die in de eerste plaats gericht zijn op activering van de 
zintuigelijke waarneming en/of de verbeeldingskracht’’ (Joostens, 2012, p.81). In dit onderzoek 
wordt niet naar alle vormen van kunst maar enkel naar theater gekeken, daarom gaat dit onderzoek 
uit van de definitie van theater geformuleerd door Erica Fisher-Lichte (2014), die de communicatie 
tussen toeschouwer en theatervoorstelling als onderdeel van de  karakteristieke vorm van het 
medium beschouwt. Zonder deze communicatie zou een theatervoorstelling ook niet in staat zijn 
om de toeschouwer een ervaring te bezorgen, dus ook geen immersieve ervaring.  
 
3.1.4 Drie typen esthetische communicatie 
Joostens (2012) refereert aan Van Maanen (2010) en beschrijft drie typen esthetische 
communicatie, die elk iets anders vragen van de ontvanger: de decoratieve, de comfortabele en de 
uitdagende communicatie. De uitdagende communicatie vind Joostens in kader van haar studie het 
meest interessant aangezien de publieke belangstelling voor deze vorm van communicatie 
aanzienlijk afneemt. Deze zogenoemde uitdagende communicatie verkrijgt zijn naam door de 
manier waarop het een appèl doet aan zijn ontvanger. Wat is er dan zo uitdagend aan deze 
communicatie? Joostens (2012) citeert Van Maanen in haar uitleg van dit begrip:  
 

On the whole, it is assumed in the philosophy of art that this interplay [of the cognitive faculty with 
perceptual schemata] produces representations of truths, realities or meanings that hold a certain 
degree of ‘strangeness’ for users, and lead them to rearrange their perceptual schemata. Artistic 
pleasure is, then, understood [...] as the successful effort to deal with these ‘foreign’ perceptions. 
(Joostens, 2012, p. 82)  

 
Communicatie is de overdracht van tekens of de overdracht van inhoud (betekenis) door middel 
van vormen (betekenaars). Iedere kunstvorm communiceert op zijn eigen manier. Om uitdagende 
communicatie volgens Van Maanen (2010) uit te leggen, neem ik een theatervoorstelling als 
voorbeeld. De inhoud van een theatervoorstelling wordt bepaald door vorm en de betekenis die de 
toeschouwer er aan geeft. Tijdens een theatervoorstelling geeft de toeschouwer betekenis aan 
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vormen. Mensen zoeken van natura betekenis en verbindingen, hier speelt de regisseur mee. 
Bijvoorbeeld, wanneer er tijdens een voorstelling steeds een boomstam op het toneel staat, kan de 
toeschouwer aan deze vorm de betekenis geven dat de gehele voorstelling zich in een bos 
afspeelt. Uitdagende communicatie zit in de interpretatie van de vorm. De toeschouwer brengt 
logica aan in het beeld om betekenis te kunnen geven, aan wat hij ziet. Het aanbrengen van deze 
logica is uitdagend op het moment dat de vormen de toeschouwer vreemd zijn, bijvoorbeeld 
wanneer er naast de boomstam een rode driehoek op het toneel ligt. Wanneer het beeld zowel 
vreemde als bekende vormen bevat, heeft de toeschouwer moeite met het geven van betekenis en 
het zoeken van verbindingen. Dan wordt de verbeelding van de toeschouwer geprikkeld. 
Uitdagende communicatie bevat dus een combinatie van onbekende en bekende vormen, 
waardoor de verbeelding geprikkeld wordt. Wanneer de toeschouwer erin slaagt om logica aan te 
brengen in deze vormen en zo tot de betekenis komt, ervaart hij artistic pleasure of kunstgenot. 
Deze beschrijving van uitdagende communicatie doet denken aan de, in het vorig hoofdstuk 
aangehaalde, theorieën van Vanderbeeken (2009) die daarin tot een soortgelijke conclusie komt. 
Vanderbeeken (2009) concludeert dat het gebruik van de verbeelding essentieel is voor het 
accepteren van een andere belevingswereld en het kunstwerk op zich: “Het vraagt als het ware om 
een verbeelden en verhalen van een esthetische enclave, een mogelijke wereld op het podium, 
met zijn eigen inwoners, geografie en historiciteit.” (Collard, C. et al., 2009, p. 40) Het prikkelen van 
de verbeelding gebeurt volgens Van Maanen (2010) onder andere door een combinatie van 
vreemde en bekende vormen en komt vooral voor bij uitdagende communicatie. Volgens 
Vanderbeeken (2009) is het gebruiken van verbeelding de voorwaarde om tot een immersieve 
ervaring te komen. Uit deze theorieën zou je de conclusie kunnen trekken dat een immersieve 
voorstelling uitdagende communicatie bevat. Wellicht dat het gebruik van onbekende en bekende 
vormen een immersieve of emersieve strategie kunnen zijn.    
 
 
3.1.5 Rol distributiedomein 
Deze paragraaf gaat over de rol die het distributiedomein vervult bij het receptieproces van de 
toeschouwer. Zoals al eerder beschreven doet het distributiedomein dienst als mediërende partij. 
Het distributiedomein bied als het ware een podium voor de verschillende kunstactiviteiten. 
Bij een theatervoorstelling is het theater waar de voorstelling speelt, de mediërende partij.  
Joostens (2012) gaat ervan uit dat de toeschouwer weinig ontvankelijk is, wanneer hij zonder 
voorafgaande aankondiging geconfronteerd wordt met een kunstactiviteit. De toeschouwer heeft 
volgens Joostens (2012) een overgangsmoment nodig die de toeschouwer van de dagelijkse 
realiteit naar de door de artistieke kern geschepte wereld brengt. Daarom kan deze dus nooit direct 
zonder tussenkomst worden beleefd. Deze tussenkomst wordt verzorgt door de mediërende partij 
en is onderdeel van het event waarbinnen de artistieke kern voorkomt. De artistieke kern en de 
context zijn dit event. 
De artistieke kern communiceert volgens Joostens (2012) potentiële waarden. De verwerking en de 
interpretatie van de gecommuniceerde potentiële waarden, die opgedaan worden in de artistieke 
kern, zijn van groot belang. Dit heeft invloed op de waarde die de toeschouwer uiteindelijk toekent 
aan zijn ervaring. Na het ontvangen van deze potentiële waarden kan het distributiedomein de 
realisatie van deze waarden stimuleren door de rest van het event vorm te geven. 
Het receptieproces kan dus worden beïnvloed door het distributiedomein. Zo kan het 
distributiedomein het receptief vermogen van de toeschouwer stimuleren voorafgaand aan de 
beleving van de artistieke kern, en het receptieproces beïnvloeden na afloop. 
 
3.1.6 Waarden 
Deze paragraaf gaat over de waarden van kunst. Waarden zijn onderdeel van een kunstervaring en 
gaan over de waardering van deze ervaring. Uitgegaan wordt van de hiervoor beschreven 
gedachtegang dat communiceert kunst met haar toeschouwer. Joostens (2012) noemt de inhoud 
van de communicatie van de artistieke kern ‘potentiële waarden’. Dit zijn nog niet gerealiseerde 
waarden. Elk kunstwerk communiceert zijn eigen unieke stel potentiële waarden. De potentiële 
waarden zitten besloten in de unieke ervaring, die elk kunstwerk produceert. Deze potentiële 
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waarden worden gerealiseerd  tijdens het receptieproces van de toeschouwer. Joostens (2012) 
beschrijft dit op de volgende manier: “Vastgesteld is dat de artistieke kern potentiële waarden 
produceert, unieke belevingen, die in feite nog niet als waarden beschouwd kunnen worden, omdat 
ze nog niet als zodanig zijn ervaren. Waarden kunnen pas daadwerkelijk gerealiseerd worden in de 
receptie van de artistieke kernactiviteit.” (Joostens, 2012 p. 114)  
De waarde van kunst voor de toeschouwer wordt dus beïnvloed door de receptie van zijn ervaring, 
de bewuste verwerking en de onbewuste verwerking. Deze verwerking, die Joostens (2012) het 
receptieproces noemt, worden weergegeven in haar model. Ook geeft het model weer hoe dit 
receptieproces te beïnvloeden is. Voor Joostens (2012) is dit proces van groot belang, omdat het 
de basis vormt voor het begrijpen van de kunstconsument. Om een kunstervaring te kunnen 
verkopen als ware het een product kijkt Joostens naar het beïnvloeden van de receptie van de 
potentiële waarden, die gecommuniceerd worden door de voorstelling of andere kunstactiviteit 
zodat waarde kan worden gestimuleerd door het distributiedomein.  
 
3.1.8 Conclusie 
Wat het model van Joostens (2012) mij biedt zijn handvatten om te zien waar het event verstoort of 
stimuleert en hoe de ervaring word georganiseerd. Verder geeft het inzicht in het receptieproces 
dat zich tijdens het event ontvouwt. Wat het model mist, in relatie tot mijn onderzoek, is een 
methode om de ervaring die een specifieke theatervoorstelling creëert (in dit geval immersie), te 
analyseren. Concluderend verschaffen de theorie en het model van Joostens mij vooral inzicht in 
het receptieproces van de toeschouwer, hetgeen belangrijke informatie is voor een gesprek met 
een toeschouwer. Bovendien voegt deze nieuwe kennis een extra dimensie toe wat betreft 
immersieve en emersieve strategieën. Kan het distributiedomein een immersieve ervaring 
stimuleren en kan deze hiervoor immersieve of emersieve strategieën gebruiken? 
 
3.2 Analyse van de artistieke kern 
Op welke manier kan de artistieke kern in het model van Joostens (2012) ingevuld worden? Ik zoek 
naar een manier om de artistieke kern te analyseren en om tevens de theatervoorstelling, in dit 
geval, mee te nemen in de ervaring van de toeschouwer. Om inzicht te krijgen in de ervaring van 
de toeschouwer moet eerst meer bekend zijn over de voorstelling zelf.  
 
3.2.1 Analyse theatervoorstelling 
Er zijn verschillende methodes en theorieën ontwikkeld voor het analyseren van een 
theatervoorstelling. Sinds de jaren tachtig zijn theaterwetenschappers begonnen met het 
vormgeven van vragenlijsten om studenten te helpen met het structureren van hun indrukken na 
het zien van een voorstelling. Het beantwoorden van deze vragen zou moeten leiden tot inzicht en 
begrip. En de ontwikkeling van een eigen perceptie moeten stimuleren. 

In The Cambridge Introduction to Theatre Studies, worden verschillende manieren om een 
voorstellingsanalyse te maken besproken. Dit boek, dat onder andere door Balme (2008) 
geschreven is, onderscheidt twee manieren van analyseren: 'transformational-analysis' en 
'structural-analysis’. Transformational-analysis gaat uit van de tekst van een voorstelling. Het is 
ingewikkeld om de voorstelling te analyseren, omdat niet elke voorstelling gebaseerd is op een 
vaste tekst, zeker niet in het hedendaagse theater. Daarom spreekt een structural-analysis mij 
meer aan: “Structural analysis is followed in Pavis (2003) and Fischer-Lichte (1992). It proceeds 
invariably from a selection of a particular signifying system or level of segmentation such as 
character, plot and space.” (Balme, 2008, p. 160) Een structural-analysis werkt dus vanuit een 
specifiek tekensysteem, plot, personage of ruimtegebruik.  
In bovenstaand citaat worden Patrice Pavis en Erika Fischer-Lichte aangehaald. Beiden hanteren 
de structural-analysis, maar er bestaat een verschil tussen de analysemethode van Pavis en die 
van Fischer-Lichte. Fischer-Lichte (2008) stelt een lossere versie voor. De analyse is afhankelijk 
van de vorm van de voorstelling en wordt geschreven met het meest dominante aspect als 
leidraad. De analyse zou moeten worden geschreven vanuit de manier waarop de voorstelling de 
tekensystemen arrangeert en betekenis geeft. Pavis (2003) neemt als startpunt de acteur: 
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“Performance analysis should begin with the description of the actor; for the actor is at the center of 
the mise-en-scene and tends to be the focal point drawing together the elements of production.” 
(Pavis, 2003, p 55) Pavis (2003) neemt de acteur en de mise-en-scène als leidraad. Door deze 
keuze te maken wordt de samenhangende structuur tussen verschillende tekensystemen 
belangrijker dan bij de analysemethode van Fischer-Lichte (1992). Balme (2008) maakt niet alleen 
onderscheid tussen structural-analysis en transformational-analysis, maar geeft ook aan dat een 
voorstellingsanalyse verschillende focuspunten kan hebben. Bijvoorbeeld: kijkt men ook naar de 
manier waarop een productie is gemaakt en naar de ontwikkeling in de voorstelling tijdens de toer? 
Maakt de toeschouwer een analyse op basis van zijn ervaring als toeschouwer en analyseert hij 
een specifieke voorstelling? Of maakt hij een analyse van het hele event? Balme (2008) geeft deze 
drie analyses de volgende namen: ‘process oriented analysis’, ‘product oriented analysis’ en ‘event 
oriented analysis’. Hier wordt, net als in de studie van Joostens, het begrip event gebruikt.  Je zou 
kunnen zeggen dat het belevingsmodel van Joostens (2012) een ‘event oriented’ analyse model is. 
Het is duidelijk dat er verschillende manieren zijn om een voorstellingsanalyse te maken en dat er 
hierin uiteenlopende focuspunten zijn.  

3.2.2 Keuze voorstellingsanalyse  
Welke manier past het beste binnen mijn onderzoek en binnen de artistieke kern in het model van 
Joostens (2012)? Ik denk dat de structural-analysis beter aansluit op dit onderzoek vanwege haar 
brede uitgangspunt, waarbij alle tekensystemen als leidraad voor de analyse gebruikt kunnen 
worden. In de hoofdvraag van mijn onderzoek wordt de term 'hedendaags theater' gebruikt om de 
vraag in te kaderen. Zoals blijkt in hoofdstuk 2 is hedendaags theater vaak hypermediaal. Door het 
gebruik van andere media is hedendaags theater zelden volledig gebaseerd op tekst en kunnen 
zelfs andere kunstdisciplines een grote rol spelen in een voorstelling. Een analyse die kijkt naar alle 
aanwezige tekensystemen en andere elementen zal dus beter aansluiten op het hedendaagse 
theater. Daarom heb ik gekozen voor structural-analysis. Daarnaast heb ik een voorkeur voor de 
methode van Pavis (2003). In tegenstelling tot de analysemethode van Fischer-Lichte (1992) gaat 
Pavis (2003) diep in op de onderliggende samenhang tussen de verschillenden tekensystemen en 
andere elementen uit de voorstelling. Voor de ervaring van de toeschouwer is het van belang hoe 
de verschillende elementen samen een geheel vormen. De toeschouwer beleeft immers al deze 
tekensystemen tegelijk en niet apart van elkaar.  
In The Cambridge Introduction to Theatre Studies (2008) staat een compacte vragenlijst voor een 
voorstellingsanalyse gebaseerd op Pavis (2003). Deze vragenlijst is toegankelijker dan de originele 
vragenlijst van Pavis (2003) en daarom eenvoudiger te gebruiken. Ook ik heb gebruik gemaakt van 
deze vragenlijst (zie bijlagen). Ten slotte heb ik gekozen voor het volgende focuspunt van de 
voorstellingsanalyse; ‘product oriented analysis’. De gemiddelde toeschouwer krijgt het proces 
namelijk eigenlijk nooit mee. Bovendien verschaft het model van Joostens al inzicht in de invloed 
van het event op de toeschouwer. De artistieke kern van het belevingsmodel van Joostens (2012) 
vullen met een voorstellingsanalyse dat als focuspunt het event heeft, zou dubbelop zijn. 
 
3.3 Conclusie hoofdstuk 3 
Kortom, er zijn verschillende manieren om een voorstelling te analyseren; theaterwetenschappers 
zoals Pavis (2003) en Fischer-Lichte (1992) ontwikkelden hiervoor verschillende manieren, 
bovendien is het ook nog mogelijk om het focuspunt aan te passen. Op welk onderdeel van de 
voorstelling leg je de nadruk? De voorstellingsanalyse verschaft mogelijk inzicht in wat het publiek 
heeft beleefd.  
Door het model van Joostens (2012) te combineren met een voorstellingsanalyse wordt de ervaring 
van de toeschouwer uit verschillende gezichtspunten bekeken. De voorstellingsanalyse biedt 
inzicht in hetgeen de toeschouwer ervaren heeft en het model van Joostens (2012) maakt duidelijk 
hoe deze ervaring verwerkt kan worden door de toeschouwer en de rol die aspecten rondom de 
voorstelling spelen Dit nieuwe model, waarin de artistieke kern gevuld wordt met de 
voorstellingsanalyse, biedt een gegronde basis voor de rest van mijn onderzoek en voor de 
ontwikkeling van het onderzoeksinstrument.  
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Hoofdstuk 4 - Onderzoeksinstrument en analysemethode 

4.1 Ontwikkeling onderzoeksinstrument 
In dit hoofdstuk worden op basis van het theoretische kader een onderzoeksinstrument en een 
analysemethode ontwikkeld. Op deze manier wordt deelvraag 4 beantwoord: Hoe ziet een analyse, 
gemaakt volgens het onderzoeksinstrument, van de voorstellingen A, B en C eruit?  
 
In het vorige hoofdstuk heb ik verschillende manieren van analyseren besproken. Vanuit het 
belevingsmodel van Joostens (2012) en de questionnaire gebaseerd op Pavis (2003) uit: The 
Cambridge Introduction to Theatre Studies (2008) ontwikkel ik mijn eigen model. Het 
belevingsmodel van Joostens is een cirkeldiagram met de kunstactiviteit als kern. Deze 'artistieke 
kern' wordt tijdens dit onderzoek gevuld door de desbetreffende voorstelling. De lagen eromheen 
beschrijven de omringende omstandigheden en geven inzicht in de ervaring van de toeschouwer. 
Om de invloed van de voorstelling te kunnen onderzoeken, dient er eerst inzicht te zijn in de 
voorstelling zelf. De questionnaire van Pavis is een mogelijke methode om dit inzicht te verkrijgen.  
 
4.2 Methoden 
In deze paragraaf word het onderzoeksinstrument uitgelegd. Het instrument staat op de volgende 
pagina afgebeeld als figuur 2. De kern van het onderzoeksinstrument bestaat uit een analyse van 
de artistieke kern. De artistieke kern, in dit geval de voorstelling, word geanalyseerd door een 
voorstellingsanalyse te maken naar aanleiding van de questionnaire gebaseerd op Pavis (2003). 
Een voorstellingsanalyse is uitermate geschikt om zo objectief mogelijke informatie te verkrijgen 
over een voorstelling. De schrijver beschrijft wat hij ziet zonder zijn mening te geven en legt 
verbanden tussen de verschillende tekensystemen om zo de structuur van de voorstelling te 
ontdekken.  
De tweede schil is de basis beleving. Hierover word informatie verkregen door de maker(s) van de 
desbetreffende voorstelling te interviewen. Hiervoor word een half gestructureerde interview vorm 
gebruikt zoals eerder wordt beschreven in paragraaf 1.3. Het interview word vervolgens 
geanalyseerd volgens de analysemethode die beschreven staat in paragraaf 4.3.  
De laatste schil van het instrument bestaat uit de uitgebreide beleving. Door een interview met een 
focusgroep over de uitgebreide beleving krijgt ook de beleving van het publiek een plek in dit 
onderzoek. De focusgroep wordt geïnterviewd aan de hand van een topiclist.  Ook dit interview 
word geanalyseerd volgens de methode in paragraaf 4.3.  
Door de maker(s), het publiek en de voorstelling te analyseren is het mogelijk een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de publiekservaring en hoe deze werkt. De cyclische wijze waarop de 
informatie wordt verzameld draagt hieraan bij. Allereerst word de focusgroep geïnterviewd en dit 
gesprek geanalyseerd. vervolgens wordt de voorstellingsanalyse gemaakt. Deze twee analyses 
bieden inzichten en vragen voor het interview met de makers. Op deze manier wordt elk nieuw 
inzicht gebruikt in de volgende fase van het onderzoek. 
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Figuur 2: Onderzoeksinstrument 
 
4.3 Analysemethode 
Om de verzamelde data te kunnen analyseren, moet ik eerst een codering ontwikkelen voor de 
analyse van de transcripties. Besloten is om te werken met het arceren van de tekst in 
verschillende kleuren. Op deze wijze ontstaan vijf kleurcodes. 
 
Uit het theoretisch kader dat in hoofdstukken 2 en 3 beschreven wordt, kan de volgende conclusie 
worden getrokken: een voorstelling geeft altijd een esthetische code af. Deze esthetische code 
creëert als het ware een alternatieve wereld naast de realiteit. Wanneer deze wereld geloofwaardig 
is, ontstaat er een narratieve verbinding tussen de voorstelling en de toeschouwer. De verbeelding 
wordt dan geprikkeld. De stappen, die leiden tot het prikkelen van de verbeelding, zijn een 
voorwaarde om tot een immersieve ervaring te komen. Het prikkelen van de verbeelding (de 
voorwaarde voor immersie) krijgt de kleur geel. Het fenomeen (de narratieve verbinding) krijgt de 
kleur blauw. 
Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan, is een immersieve strategie nodig om tot een 
immersieve ervaring te komen. Een immersieve strategie is volgens Vanderbeeken (2009) in feite 
een emersieve strategie. Emersie is alleen mogelijke wanneer een voorstelling hypermediaal is. 
Voor deze aspecten zijn twee nieuwe kleurencodes ontwikkeld: groen voor hypermedialiteit en roze 
voor emersie. Een laatste kleurencode betreft de buitenste cirkels, die het belevingsmodel van 
Joostens (2012) vertegenwoordigen: paars staat voor het event. De vraag, die vervolgens centraal 
staat, luidt: is er sprake van immersie wanneer al deze elementen aanwezig zijn? 
 

 

Prikkelen van de verbeelding!

Narratieve verbinding!

Hypermedialiteit!

Emersie!

Event!

Uitgebreide beleving 
geanalyseerd dmv 

intervieuw focusgroep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  !

Basis beleving 
geanalyseerd dmv 
intervieuw maker!

Artistieke kern 
geanalyseerd door 

voorstellingsanalyse!
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4.4 Verantwoording voorstellingen 
In deze casestudy gebruik ik drie voorstellingen: 
- Voorstelling A: Nergens door 'De Jongens'.  
- Voorstelling B: Moordstuk door 'De Noorderlingen'.  
- Voorstelling C: 'NXT LVL door 'Firma Draak'.  
 
Alle voorstellingen zijn onderdeel van hetzelfde meta-event, namelijk het Jongeharten Festival in 
Groningen. Dit festival richt zich op jonge mensen in en rond de stad Groningen. Van origine is het 
een theaterfestival, maar inmiddels is er een ook een groot randprogramma met muziek, lezingen 
en workshops. De charme van het Jongeharten Festival is vooral de toegankelijkheid. Na afloop 
van een voorstelling kunnen bezoekers terecht in het Jongeharten Café, waar vaak ook de acteurs 
en regisseurs rondlopen van de bezochte voorstelling. De geselecteerde voorstellingen zijn 
allemaal hypermediaal van aard en vallen volgens de definitie van Vanderbeeken (2009) daarom 
onder de noemer hedendaagstheater. Nergens van 'De Jongens' is een locatietheatervoorstelling, 
waarin fysiek spel en slapstick centraal staan. Moordstuk van 'De Noorderlingen' is een 
muziektheatervoorstelling, waarin het Hayden Jeugdorkest live muziek speelt. En NXT LVL van 
'Firma Draak' integreert video in zijn voorstelling over gaming.  
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Hoofdstuk 5 - Voorstelling A - Nergens 
 
In dit hoofdstuk vind u alle geanalyseerde data rondom voorstelling A, Nergens van theatergroep 
‘De Jongens. In de laatste paragraaf breng ik al deze data samen en kom tot een tussenconclusie 
over immersie in deze voorstelling. Hoofdstuk 5 bestaat uit vier paragrafen. Samen geven deze 
paragrafen antwoord op deelvraag 4,5,6 en 7.  
Deelvraag 4: Hoe ziet een analyse, gemaakt volgens het onderzoeksinstrument, van de 
voorstelling A,B en C eruit?  
Deelvraag 5: Wat is de ervaring van een focusgroep, die voorstellingen A,B of C gezien heeft, 
bekeken vanuit het onderzoeksinstrument?  
Deelvraag 6: Welke beweegredenen hebben de makers van voorstellingen A,B en C voor het 
toevoegen van de elementen, die door de focusgroep worden aangeduid als immersief, en hoe 
werken deze elementen? 
Deelvraag 7: Hoe werkt immersie binnen de voorstellingen A, B en C? 
Op 27 november 2014 speelt theatergroep 'De Jongens' de voorstelling Nergens' in hun 
werkplaats, als onderdeel van het Jonge Harten Festival. De Jongens bestaat uit: Jan-Joost 
Alberts, Mats Boswijk, Taco van Dijk en Maarten Smit. Op hun website 
(http://www.dejongens.info/nl/over-ons/) beschrijven ze hun voorstelling op de volgende manier:  
 

Combineren slapstick met poëtische beelden, special effects met tragiek. De voorstellingen van De 
Jongens zijn toegankelijk voor een zeer breed publiek, van jong tot oud en van de ervaren 
theaterbezoeker tot de incidentele festivalganger, ongeacht culturele achtergrond of nationaliteit. 
Deze brede toegankelijkheid is onder meer te danken aan het spaarzame gebruik van tekst, aan de 
universele thematiek, aan het aansprekende fysieke spel en aan de heldere, concrete beeldtaal.' (De 
jongens, 2015)  

 
De voorstelling Nergens werd gemaakt als coproductie met het FestivalderAa. Nergens speelt zich 
af in limbo, waar verschillende personages proberen hun daden te aanvaarden. 
 

5.1 Voorstellingsanalyse Nergens  

In het donker fietst het publiek naar de locatie iets buiten de stad. Het is koud. Al snel is het niet 
meer helemaal duidelijk waar we heen moeten. Gelukkig zijn er vrijwilligers van het Jonge Harten 
Festival die je opwachten in hun reflecterende shirts en je de goede richting wijzen. Met de fiets 
aan de hand lopen we door de modder. Het publiek druppelt binnen in de werkplaats van de 
jongens, een loods op een industrieterrein buiten de stad. In de werkplaats is het koud, er brandt 
een petroleumkachel, overal zie je oude decors en attributen staan van De Jongens. Het publiek 
schuifelt wat rond en kijkt om zich heen. Een van de acteurs geeft ons een seintje. We gaan 
beginnen. Het publiek neemt plaats op de houten tribune en op de matrasjes van de eerste rij. Er 
worden zwarte fleece dekens uitgedeeld.  

5.1.1 Theatrale code 
We zien een rij stoelen, een waterdrinkapparaat, een nummertjestrekker en een man die wacht. Al 
snel herken je de ruimte als zijnde een wachtkamer. De voorstelling komt rustig op gang. In de 
eerste scènes krijgt het publiek de kans om rustig te kijken hoe de theatrale code van de 
voorstelling in elkaar zit. Welke regels er zijn in de door 'De Jongens' geschepte wereld. Door de 
vormgeving en het gebruik hiervan wordt een helder systeem geschetst. Het gebruik van de 
wachtkamer geïntroduceerd. De man hoort een bel, trekt een nummertje, verdwijnt in de doos 
rechtsboven waarin een wit licht begint te schijnen en een heilig muziekje klinkt. Het publiek lacht, 
ze begrijpen de semiotiek die deze losse elementen samen vertellen. De associatie met de hemel 
is snel gemaakt. Een nieuwe personage valt uit de doos linksboven. Deze elementen decor, 
muziek, licht en mise en scène zorgen ervoor dat er een duidelijk systeem ontstaat. De dramaturgie 
door de gehele voorstelling heen is op het hierboven beschreven systeem gebouwd. Door opkomst 
en afgang een betekenis te geven, wordt de algemene structuur van de voorstelling bepaald. Het 
vastliggende systeem, wat geïntroduceerd wordt in de eerste scènes, blijkt, naarmate de 
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voorstelling zich ontvouwt, te manipuleren Verschillende personages vallen uit de doos aan de 
linkerzijde. Na zijn opkomst beseft elk personage dat hij/zij dood is. Zij ontdekken dit op 
verschillende manieren. Passend bij het personage of de situatie die hij/zij meebrengt de 
wachtkamer in. Een aantal treffende voorbeelden hiervan zijn de cameraman, een 
killerbabe/crimineel en FBI agent. Ze gaan door met waar ze mee bezig waren voordat ze in de 
wachtkamer terecht kwamen, maar ondanks een aantal goed geplaatste trappen en pistoolschoten 
kunnen ze elkaar niet uitschakelen. Ze zijn namelijk al dood. Naarmate de scènes vorderen vinden 
de personages manieren om hun lot uit te stellen. Bijvoorbeeld snel uit de doos springen wanneer 
blijkt dat je naar de hel gaat. Mee met een ander personage in de doos die wel naar de hemel gaat. 
Vergiffenis vragen enzovoort. Ze zoeken nieuwe oplossingen binnen dit systeem en ontdekken in 
die zin de 'gaten'. They'r cheating death. Dit bereikt zijn hoogtepunt wanneer een groep 
zelfmoordenaars hun weg terug klimt naar de levende wereld.  

5.1.3 Ritme 
Het ritme in de voorstelling werkt spanning verhogend. Na de introducerende scènes waarin het 
publiek kennis maakt met het systeem wordt het ritme dynamischer. Er gebeurt meer op het toneel. 
Meer personages, meer fysieke bewegingen en snellere ontwikkelingen. Vooral de laatste scènes 
gaan razendsnel voorbij en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Op het laatst worden alle 
regels van de wachtkamer door de acteurs aan hun laars gelapt en er dingen gebeuren die de 
toeschouwers niet voor mogelijk houden. De teksten en handelingen worden sneller uitgevoerd en 
de scènes zijn kort. In contrast met de langere scènes in het begin waar meer vertraging zit in de 
handelingen en veel herhaling voorkomt, zorgt dit voor een stormachtig gevoel. Het ritme wordt 
mede bepaald door de afwisseling van komische scènes met intieme scènes. Op die manier lukt 
het De Jongens om een verassend ritme erin te houden, zonder dat het verveelt en een 
onoverzichtelijke chaos wordt. Doordat het tempo van de scènes opgevoerd wordt, zitten de licht 
schakelingen steeds sneller op elkaar. Het gevoel dat de scènes sneller gaan komt ook door de 
invulling ervan. De scènes worden voller, waardoor de toeschouwer meer moet verwerken in korte 
tijd. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van tekst en geluid. Naarmate de voorstelling 
vordert gebruiken de acteurs meer tekst en geluid. Op een gegeven moment spreken de acteurs 
ook Engels. Er wordt vooral gebruik gemaakt van krachttermen zoals fuck, stop en shit. Later 
komen er ook Nederlands sprekende personages voorbij en worden er volledige zinnen gebruikt, 
vaak zonder het tot stand komen van een dialoog.  
 
5.1.4 Spel 
Elke acteur, vier in totaal, speelt minstens drie personages in de voorstelling. Hiertussen weten ze 
allemaal snel te schakelen en zetten steeds weer een op zichzelf staand personage neer met een 
heldere eigen mimiek en fysiek. De acteurs vergroten de typische kenmerken van hun personages 
en creëren, op een geheel eigen wijze, een stereotypering. Het lijken wel de universele vormen van 
een oma, een visser, een FBI agent enzovoort. Het meest treffende voorbeeld is misschien wel het 
spel van de man die zichzelf ophing. Met zijn zwarte kleding, donkere bril en een strop om zijn nek 
schetst hij een depressief figuur. De acteur laat zijn hoofd hangen. Zijn nek is gebroken waardoor 
zijn spraak vertroebeld raakt tot een soort schrapende geluiden. Om toch een poging te doen tot 
communicatie trekt het personage zijn eigen hoofd omhoog met zijn hand. Deze komische vertaling 
van een soort archetype is karakteriserend voor het algemene spel van deze acteurs. Ondanks de 
soms platte vertaling van deze archetypes vervelen de personages niet. Dat lijkt te komen doordat 
er een laag onder zit, waar de acteurs hun voedingsbodem vinden. Er zit duidelijk meer werk in dan 
op het eerste oog te zien is. Los van het innerlijke spel is het fysieke spel wat de jongens laten zien 
spectaculair. Met een soort gemak zetten ze hun lijf in om een personage vorm te geven. Als het 
gaat om lenigheid, kracht en uitdrukking laten ze zien kennis te hebben van stage-fighting en zetten 
dit in om slapstick-achtige scènes te maken. Je twijfelt als publiek dan ook geen moment aan de 
kwaliteiten van deze acteurs. Dit zijn 'De Jongens' die tot het uiterste gaan.  
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5.1.5 Ruimte 
Het publiek zit duidelijk op een afgekaderde plek. Wel heb je meer het gevoel 'in' het decor te zitten 
doordat de locatie van de voorstelling niet gebruikelijk is. De speelruimte is niet afgesloten en 
bevind zich in dezelfde ruimte als de bar, techniek en andere spullen. Een deel van de voorstelling 
blijft onzichtbaar voor het publiek ondanks de open vorm van de locatie en de ruimte. Het omkleden 
van de personages tot een nieuwe opkomst is niet te zien. Door het gebruik van de locatie is het 
gevoel van een scheiding tussen on-stage en off-stage wel heel klein. Achter de wachtkamer is het 
rolluik naar buiten open. We kijken recht op het parkeerterrein achter de loods. Pas later in de 
voorstelling wordt deze ruimte daadwerkelijk gebruikt. Daarvoor doet het dienst als een 
achtergrondplaatje. Ineens springt een acteur over de bankjes van de wachtkamer. De volgende 
scène speelt zich af op de parkeerplaats. Er wordt direct een appél gedaan op de ervaring van 
ruimte van het publiek. 

5.1.6 Vormgeving 
In deze voorstelling worden de beelden niet ‘mooi’ gemaakt. Het decor, de kostuums, maar ook het 
licht en de muziek zijn in die zin meer praktisch. Op een vrij banale wijze wordt met zo weinig 
mogelijk middelen een zo helder mogelijk beeld neergezet, met een in die zin vrij simpele 
symboliek. De wachtkamer bestaat uit, stoelen, dozen enzovoort  uitgevoerd in geel plastic met hier 
en daar zwarte details. In combinatie met de locatie, een loods achtige werkplaats, doet het geheel 
industrieel aan. Ook de kostuums en objecten worden met zo weinig mogelijk middelen zo duidelijk 
mogelijk gemaakt. Er ontstaat een eentonige semiotiek, waar de toeschouwer verder niet bij hoeft 
stil te staan. Het lichtgebruik sluit hierbij aan. Het grootste gedeelte is koud licht, dat slechts 
bedoeld is om de acteurs zichtbaar te maken. Een uitzondering is het licht in de doos aan de 
rechterkant. Waarin een wit licht aangeeft dat het personage naar de hemel gaat, en een rood licht 
de hel verbeeldt. Maar ook dit licht heeft een duidelijke functie. De muziek in de voorstelling heeft 
vooral een ondersteunende rol. In het geval van de hemel/hel doos vertelt de muziek, die bij de 
verschillende tekens hoort, in combinatie met de lichtkeuze een eenvormige boodschap. In de rest 
van de voorstelling is de muziek vaak passend bij de scène, en wordt vooral gebruikt om te 
versterken, niet om een tegenkleur te bieden. Samba muziek voor een feest scène. Een 
slaapliedje-achtig muziekje voor intieme, onschuldige personages et cetera. De geluidseffecten die 
gebruikt worden tijdens de vechtscène tussen FBI agent en killerbabe, versterken het komische 
effect. En geven door hun overduidelijke functie iets cynisch aan de scène. Alsof de acteurs weten, 
ja dit is overduidelijk, maar jullie lachen er wel om.  

5.1.7 Vierde wand 
Op een aantal momenten kijken de acteurs recht het publiek in. Er is zelfs een scène waarin we 
onderdeel worden van de gebeurtenissen op het toneel. Een FBI agent schiet, in een komische 
scène, op het publiek, wetende dat we niet dood gaan. Gek genoeg komt dit niet meer als 
verrassing. Het doorbreken van de vierde wand is niet zo verrassend meer omdat we al eerder 
recht aangekeken zijn. Door de manier van acteren is het duidelijk dat de acteurs een spel spelen. 
Onze aanwezigheid wordt al eerder niet ontkent maar tevens niet actief gebruikt, behalve door de 
FBI agent, maar dat moment zit verpakt in de grap, en is daarom een stuk minder spannend. Het 
valt mij op dat na afloop van de voorstelling het publiek zich verzadigd lijkt te voelen. Ze hebben 
gekregen waarvoor ze gekomen waren, 'De Jongens' hebben hun reputatie weer recht  gedaan. 
Een humoristische kijk op een serieus thema zonder verdere boodschap. Amusement op hoog 
niveau met voor de geoefende en welwillende kijker stof tot nadenken. 

 
 
 
 
 
 
 



29  Immersie in het hedendaags theater - Praktijkonderzoek - S Scholten - NHL  

5.2 Analyse data focusgroep Nergens 

Over het algemeen heeft de focusgroep de voorstelling als immersief ervaren. De respondenten 
noemen dit zelf 'erin zitten'. Volgens hen houdt dit verband met verschillende aspecten in de 
voorstelling. Een van de belangrijkste aspecten is het verrassende karakter van de voorstelling. 
Zolang de voorstelling inspeelt op de spanningsboog van de toeschouwers en steeds weer een 
onverwachte draai geeft aan het geheel, blijft de voorstelling boeien. Verrassend betekent in dit 
geval ook dat de voorstelling niet te veel moet relateren aan dagelijkse dingen, maar juist een 
buitengewone ervaring moet bieden. Lotte, een van de respondenten, zegt bijvoorbeeld:  

Het neemt je eigenlijk meteen over. Het neemt je eigenlijk meteen over. Ik wil dan ook niet meer 
nadenken over dagelijkse dingen, geen relatie met andere dingen. Gewoon helemaal open-minded 
ga je erin. En dat gaat met dit soort voorstellingen heel gemakkelijk, want er komt zoveel in één keer 
op je af. En dat kun je niet direct relateren aan wat er in je dagelijkse wereld gebeurt. Je zit er gelijk 
in. (Bijlage 3) 

Wanneer een moment 'te verwachten' of 'voorspelbaar' is, geven de groepsleden aan dat ze gaan 
nadenken.  

Wat ik vooral had met zo’n scène, met zo’n schietscène, dat is iets wat je kent. Dat is zeg maar, 
computerspelletjes, ander theater. Schietscènes je hebt films gezien. En dat. Daar heb ik dus veel 
meer moeite mee om dat als echt te ervaren, of daarin mee te komen. (Bijlage 3)  

De focusgroep neemt als het ware een stap terug en begint te analyseren.  
Verder zijn de intensiteit en oprechtheid van de acteurs belangrijk. De acteurs moeten 
geloofwaardig zijn. Is dat niet het geval, dan verbreken ze de spanning en 'valt' de toeschouwer uit 
het verhaal. Tineke zegt: ''Maar het gaat dus wel steeds over waarachtigheid, een soort 
waarachtigheid die je zoekt in zowel de handeling, als het verhaal, als de acteur.'' (Bijlage 3) In dit 
geval is het prettig dat veranderingen in muziek en licht niet of nauwelijks worden opgemerkt. Op 
deze manier leiden deze veranderingen niet af van wat er op het speelvlak gebeurt.  

Wanneer het gesprek met de focusgroep vergeleken wordt met het belevingsmodel van Joostens 
(2012) valt een aantal belangrijke zaken op. De focusgroepleden spreken over een bepaalde 
houding waarmee ze een voorstelling ingaan. Ze hebben het idee dat er, om de voorstelling 
optimaal te beleven, een bepaalde overgave nodig is; een hoog acceptatieniveau, waarin andere 
werelden mogelijk zijn en de fantasie geprikkeld wordt. Marcel verwoordt dit op de volgende 
manier:  

Ik heb altijd met theaterdingen zoals dit, daar moet ik altijd wel heel erg inkomen. Dan heb ik zoiets 
van oké, ik ga er nu echt voor zitten, ik ga doen alsof we hier in het vagevuur zijn. 
En ik moet echt even dat extra momentje, dat extra bijzetten, om je fantasie echt te laten werken. 
(Bijlage 3) 

Het feit dat het locatietheater betreft, helpt volgens de groep bij deze overgang naar een niet-
alledaagse houding. Het aannemen van deze houding kost volgens hen tijd. Dat de voorstelling pas 
tien minuten na aanvang begon, wordt dan ook als positief ervaren. Dit zorgt voor ruimte om aan 
de locatie en de setting te wennen. Volgens Joostens (2012) kan de artistieke kern niet zonder 
tussenkomst van een mediërende partij beleefd worden. Het bieden van een overgangsmoment 
door deze partij blijkt dus van groot belang voor de ontvankelijkheid van de toeschouwer. In het 
ontvankelijkheidsmodel valt dit aspect onder de uitgebreide beleving. Daarnaast is het van belang 
waar en hoe het publiek zit tijdens de voorstelling. De leden van de focusgroep, die op een 
matrasje vooraan zaten, blijken de voorstelling anders beleefd te hebben, dan de toeschouwers, 
die op de banken tussen andere toeschouwers zaten. De toeschouwers op het matrasje hadden 
meer ruimte en geven aan dat dit hun ontvankelijkheid heeft verhoogd. De krappe zitplekken van 
de toeschouwers op de tribune worden als storend ervaren. Deze faciliteiten vallen in het 
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belevingsmodel onder de basisbeleving. 
De transcriptie van het volledig gesprek is te vinden in bijlage 3. (Transcriptie focusgroep A, p.55. 

5.3 Analyse Interview maker Nergens - Taco van Dijk 

Op basis van de bovenstaande conclusies en de voorstellingsanalyse worden gerichte vragen 
gesteld aan een van de makers van voorstelling A, Taco van Dijk. Ik probeer te achterhalen wat de 
intenties waren van de maker met betrekking tot de publiekservaring en hoe hij deze vormgeeft. 
Tevens onderzoek ik de manier waarop bepaalde ervaringen van de focusgroep zijn gecreëerd. 
Het doel is om zo een beter beeld te krijgen van de werking van de voorstelling. De transcriptie en 
voorbereiding van het interview staan in de bijlage van dit onderzoek. (Bijlage 9: Voorbereiding 
interview maker A, p.86 en bijlage 12: Transcriptie interview A, p.89) 

5.3.1 Resultaten 
Van Dijk heeft een duidelijk beeld bij wat het publiek beleeft tijdens het zien van de voorstelling 
Nergens. Hij denkt dat het publiek wordt meegezogen in de wereld van de voorstelling en weinig 
tijd heeft om stil te staan bij de dingen die gebeuren. De bedoeling is dan ook dat het publiek de 
voorstelling meer ‘overkomt’. Volgens de maker wordt dit effect op het publiek wordt door een 
aantal zaken veroorzaakt. Allereerst probeert de theatergroep het publiek altijd voor te zijn, zodat 
de acteurs telkens kunnen blijven verrassen en de toeschouwer geen moment gunnen om te gaan 
nadenken. Van Dijk: '' Dus ik denk dat, als je dat voor bent met je tempo en je voorstellingen en je 
lijn, dat je dan wel daarin op kan gaan, dat je het dan echt met ons meemaakt.'' (Bijlage 12) Het 
verrassen van of voorlopen op het publiek komt terug in alle momenten die de focusgroep als 
immersief heeft ervaren. Hiervoor gebruikt het theatergezelschap verschillende tactieken: het 
doorbreken van een gezette code, dynamische ritme, hoge snelheid, het doorbreken van de vierde 
wand en afwisselende stijlen. De intentie van waaruit de groep werkt om dit te bewerkstelligen, 
beschrijft Van Dijk op de volgende manier: ''Hoeveel ruimte zit erin eigenlijk? Hoeveel slikt het 
publiek dat? Kun je dat doen, kom je daarmee weg, of gooi je het dan eigenlijk weg?'' (Bijlage 12) 
De voorstelling bestaat volgens Van Dijk vooral uit karikaturen of, zoals hij het noemt: archetypen. 
Het publiek hoeft niet mee te voelen met deze personages. Om toch die emotionele verbinding te 
vinden tussen publiek en personage, is er een liefdesverhaal aan de voorstelling toegevoegd. 
Muziek, licht en decor hebben een ondersteunende functie en worden alleen gebruikt indien ze van 
toegevoegde waarde zijn voor de reeds bestaande scène. Het decor is vooral functioneel, wat 
aansluit bij de algemene stijl van de theatergroep. 
 

5.4 Tussenconclusie immersie in voorstelling Nergens 

In deze paragraaf worden de geanalyseerde data van het publiek, de voorstelling en de maker 
gecombineerd. Deze gegevens worden vervolgens vanuit het opgestelde onderzoeksinstrument 
bekeken. Er wordt met name gericht op de werking van de voorstelling Nergens.  
 
5.4.1 Artistieke kern 
Over het algemeen heeft de focusgroep de voorstelling als immersief ervaren. De momenten 
waarop dit gevoel verbroken wordt betreffen de geloofwaardigheid van het spel, de 
voorspelbaarheid of de eigen spanningsboog. 
De voorstelling heeft een duidelijke code, die snel neergezet wordt in de eerste scène. Ook vormt 
deze code de basis voor de dramaturgie van de voorstelling. De inhoud wordt helder neergezet in 
de vorm van de voorstelling. De theatergroep De Jongens slaagt erin om een nieuwe wereld te 
creëren, waar het publiek direct in mee gaat. De focusgroep vindt het spel af en toe 
ongeloofwaardig. Dat komt niet door de afwezigheid van naturalistisch spel, maar hangt volgens de 
focusgroep samen met de gecreëerde wereld. Als het personage niet volgens de regels van de 
wereld speelt, wordt hij als ongeloofwaardig bestempeld.  
De narratieve verbinding ligt volgens de maker bij het liefdesverhaal, maar de focusgroep legt juist 
de nadruk op de humor, die zorgt voor een persoonlijke connectie.  
De verbeelding van de toeschouwer wordt geprikkeld, doordat de voorstelling steeds een 
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onverwachte wending maakt. Deze wending bouwt logischerwijs voort op de gezette code, maar is 
toch steeds vernieuwend. De hierbij gebruikte strategieën bestaan uit: het doorbreken van een 
gezette code, dynamisch ritme, hoge snelheid het afwisselen van scenes, doorbreken van de 
vierde wand en het gebruik van afwisselende genres. Een aantal van deze strategieën is emersief, 
zoals het doorbreken van een gezette code en het doorbreken van de vierde wand. Beide tactieken 
laten duidelijk de vorm zien van het theater en spelen hiermee op een open wijze. De afwisseling 
van verschillende genres geeft de voorstelling een hypermediaal karakter 

5.4.2 Organisatie van het event 
De focusgroep heeft het idee dat er een bepaalde overgave nodig is om de voorstelling optimaal te 
beleven. Dat de tijd gegeven wordt om de niet-dagelijkse locatie te bekijken, helpt volgens de groep 
bij de overgang naar deze houding. Daarnaast is het van belang op welke plek en op welke manier 
het publiek zit tijdens de voorstelling. De afstand en het comfort zijn van invloed op de 
ontvankelijkheid van de toeschouwer. Bij deze voorstelling hebben minder afstand en een hoog 
comfort een positief effect. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32  Immersie in het hedendaags theater - Praktijkonderzoek - S Scholten - NHL  

Hoofdstuk 6 - Voorstelling B - Moordstuk 
 
In dit hoofdstuk vind u alle geanalyseerde data rondom voorstelling B, Moordstuk. In de laatste 
paragraaf breng ik al deze data samen en kom tot een tussenconclusie over immersie in de deze 
voorstelling. Hoofdstuk 6 bestaat uit vier paragrafen. Samen geven deze paragrafen antwoord op 
deelvraag 4,5,6 en 7.  
Deelvraag 4: Hoe ziet een analyse, gemaakt volgens het onderzoeksinstrument, van de 
voorstelling A,B en C eruit?  
Deelvraag 5: Wat is de ervaring van een focusgroep, die voorstellingen A,B of C gezien heeft, 
bekeken vanuit het onderzoeksinstrument?  
Deelvraag 6: Welke beweegredenen hebben de makers van voorstellingen A,B en C voor het 
toevoegen van de elementen, die door de focusgroep worden aangeduid als immersief, en hoe 
werken deze elementen? 
Deelvraag 7: Hoe werkt immersie binnen de voorstellingen A, B en C? 
 
Op 28 november 2014 speelt 'De Noorderlingen' in een coproductie met het Haydn Jeugd 
Strijkorkest, de voorstelling Moordstuk in de Stadsschouwburg in Groningen als onderdeel van het 
Jonge Harten festival. De Noorderlingen is een vooropleiding voor 'theater-gekken' in Groningen. 
Ze verzorgt lessen voor leerlingen tussen de 13 en 18 jaar. Aansluitend zijn ze ook een 
productiehuis waar hun productiegroep voorstellingen maakt onder leiding van professionele 
regisseurs. Dit keer is dit Koen Jantzen, tevens artistiek leider van de Noorderlingen. Moordstuk is 
gemaakt in samenwerking met het Haydn Jeugd Strijkorkest en vertelt het verhaal van componist 
Clause Vivier's moord. 
 

6.1 Voorstellingsanalyse Moordstuk 

6.1.1 Verhaal 
Op een ochtend in maart 1983 werd de Canadese componist Claude Vivier dood aangetroffen in 
zijn Parijse appartement. Hij bleek vermoord te zijn. Een negentienjarige jongen werd gearresteerd 
en legde een bekentenis af. Op de werktafel in het appartement van Vivier lag zijn laatste 
compositie. Een muzikaal verhaal over hoe de componist, reizend in de metro van Parijs een 
jongeman ontmoet. "Terwijl ik op een bankje zat, had ik het gevoel dat me die dag iets zou 
overkomen, iets dat essentieel was voor mijn leven. Op dat moment vielen mijn ronddwalende 
ogen op een jongeman met een onthutsende aantrekkingskracht. Ik kon mijn ogen niet van de 
jongeman afwenden. Het leek alsof hij al eeuwen tegenover mij had gezeten. Opeens richtte hij het 
woord tot me en kwam heel vanzelfsprekend naast mij zitten: "Ik heet Harry." Waarop hij uit zijn 
donkerzwarte jasje een dolk trok en die in mijn hart stak."  (Noorderlingen, 2015). Moordstuk is een 
theatrale thriller gebaseerd op dit waargebeurde verhaal. De jonge spelers en muzikanten van De 
Noorderlingen en Haydn Jeugd Strijkorkest reconstrueren het promiscue bestaan en het plotselinge 
einde van de componist Vivier. (Noorderlingen, 2015) 

6.1.2 Introductie 
Deze voorstelling staat eenmalig in de Stadsschouwburg in Groningen als onderdeel van het Jonge 
Harten Festival. Het gebeurt niet vaak dat de Noordelingen in zo'n indrukwekkende zaal mogen 
spelen. Eerder stonden ze in het Grand Theater maar nog nooit in de Stadsschouwburg van 
Groningen. Het publiek stroomt de zaal binnen, in de orkestbak en op het toneel is al van alles 
gaande. We starten met een open toneel. Achterin zien we de kledingrekken voor de acteurs. Op 
het toneel staat een rij stoelen waar de acteurs, in kostuum, met hun rug naar ons toe om de paar 
seconden van plek wisselen. Het hoofdpersonage zit voor de rij met stoelen op een koffer en 
schrijft in een notitieblok. Het is even wennen aan zoveel beweging en vooral geluid. Want het 
Hayden Jeugd Strijkorkest speelt een zeer chaotisch stuk muziek, tijdens deze voorbereidende 
bewegingen van de acteurs. In de grote zaal van de schouwburg is een duidelijke afstand tussen 
het publiek en het toneel. Dit komt doordat het een lijsttoneel is en in dit geval ook, doordat ook het 
balkon gebruikt wordt. De orkestbak is gevuld met de muzikanten van het orkest. Dit zorgt ervoor 
dat het publiek, dat in de zaal zit, directer contact heeft met de muzikanten dan met de acteurs, die 
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op het podium spelen. Links voorop het toneel zit nog een groepje muzikanten dat het gat dicht 
tussen het toneel en de orkestbak. Waardoor de suggestie wordt gewekt dat het orkest niet alleen 
begeleidt maar ook meespeelt. Boven in het grit beginnen verschillende vormen beamerschermen 
ritmisch op en neer te bewegen terwijl het orkest verder speelt. De twee elementen versterken 
elkaar in de zin dat ze beide chaotische over komen. Als toeschouwer kreeg ik er een paniekerig 
gevoel bij. Dit gevoel kwam overeen met het verwarde geschrijf van de jongen voor op het toneel. 
Het licht in de zaal dimt, de witte schermen zakken op het toneel en de voorstelling gaat van start. 

6.1.3 Theatrale code 
Het hoofdpersonage (de jongen voor op het toneel) begint met het schetsen van de situatie: 
‘’Het was op een donderdag – Gare du Nord – Parijs.’’ De gekromde beamerschermen laten blauw 
kleurige foto's zien van het Gare de Nord. De overige acteurs komen in beweging en geven met 
hun fysiek en herschikte stoelen aan dat ze in de metro zijn. De acteurs vormen de achtergrond 
van het verhaal met kreten Frans en onderlinge dialogen. Ze illustreren hoe Claude, het 
hoofdpersonage, over de mensen denkt en wat hij ervaart in de metro. Door de gehele voorstelling 
heen blijft de methode waarop een situatie wordt geschetst ongeveer hetzelfde. De mise en scène 
en de tekst geven veelal dezelfde tekens af, als het gaat om locatie en sfeer. Een verandering in 
locatie en sfeer wordt geïnitieerd door de tekst waarop de beamer en overige acteurs reageren. Op 
deze manier krijgt elke scène zijn eigen mise en scène gevormd door de situatie. De vorm die hier 
voor gebruikt is, is voor het publiek makkelijk te volgen. In de mise en scène zijn af en toe spel-
oefeningen te herkennen. Deze bewuste of onbewuste keuze voor een soort openheid in de regie 
zien we ook in het begin van de voorstelling. Wanneer de beamerschermen nog niet omlaag zijn 
gekomen zien we het omkleed-rek van de acteurs. We nemen als het ware een kijkje achter de 
schermen. Want wanneer de beamerschermen naar beneden komen wordt er gebroken met de 
open vorm en mag het publiek het omkleden van de acteurs niet meer zien. Er ontstaat een soort 
tegenstrijdigheid in de voorstelling. De poëtische en ingewikkelde tekst, de dramatische speelstijl 
van de acteurs, het gebruik van een groots decor, beamer en kostuums staat tegenover het 
kledingrek, de zichtbare spelvormen en de jonge acteurs. 

6.1.4 Vierde wand 
Kort nadat de voorstelling begonnen is komen twee acteurs het publiek in. Er wordt door de vierde 
wand heen gebroken en twee publieksleden worden geïnterviewd. Maakt u zelf muziek? Zingt u 
onder de douche? Los van de manier waarop, is het doorbreken van de vierde wand een belangrijk 
moment. Het geeft aan dat het publiek gezien wordt, dat de onderwerpen die besproken worden 
ook ons iets aangaat. De monologen of betogen van de hoofdpersonage, Claude, krijgen hierdoor 
een andere lading. Het zijn niet meer persoonlijke overdenkingen maar is gericht aan ons en heeft 
meer weg van een betoog of speech. 

6.1.5 Spelen met tijdsbesef 
Het verhaal van Claude, de hoofdpersonage, wordt gebruikt als leidraad voor de voorstelling, zijn 
verhaal staat centraal. Hij vertelt dit verhaal zelf, met de andere acteurs en het orkest als 
ondersteuning. De tekst is geschreven in een combinatie van Frans, Engels en Nederlands. Het 
verhaal van Claude wordt door hem verteld als een verslag. Hij vertelt over de dag waarop hij 
vermoord wordt. Hij doet zijn verslag als een terugblik op en spreekt in de verleden tijd. Deze 
terugblik wordt afgewisseld met tekst in het hier en nu die vaak betogend van aard is en gaan over 
zijn politieke, filosofische overdenkingen. Op die manier wordt er slim gespeeld met tijd. En ontstaat 
er een soort continue verwarring van tijdsbesef en de volgorde van het verhaal. 

6.1.6 Tekst 
Tekst speelt een grote rol in de voorstelling op verschillende manieren. De tekst van Claude vormt 
de leidraad van het geheel. De tekst van de andere acteurs zorgt voor een boeiende achtergrond 
van kleurige personages. Hun tekst is iets dagelijkser en hun filosofische gedachten worden vaak 
onderbroken door gevloek, gescheld en seksuele avances naar elkaar toe. Af en toe is het spel niet 
helemaal geloofwaardig. Dit komt niet door de kwaliteit van de acteurs maar meer door de kloof 
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tussen de jonge acteurs en de inhoud van de tekst. De besproken onderwerpen en de wijze 
waarop deze besproken worden, zijn niet passend bij deze jonge spelers en lijken een ver van hun 
bed show. Als toeschouwer vraag ik mij af of de acteurs begrijpen wat ze zeggen. 

6.1.7 Spel 
De ambitie van de spelers is constant te voelen. Ze zijn gebrand op kwaliteit en spelen met volle 
overgave. Door de combinatie van de ingewikkelde tekst met de grootse dramatische stereotypes 
ontstaat er weinig diepgang. De acteurs lijken zelf niet te weten wat ze vertellen of wat de 
achtergrond van hun personage is. Dit zien we vooral op momenten waarop de acteurs niet aan het 
woord zijn en er maar weinig stil spel plaatsvindt. Soms lijken ze even te zitten wachten, totdat ze 
weer aan de beurt zijn. 

6.1.8 Vormgeving 
De kostuums hebben heldere kleuren en geven de karakters elk een eigen identiteit, wat prettig is 
om naar te kijken. De kostuums vergroten het karakter waardoor er, in combinatie met het spel, zo 
af en toe een stereotypering plaatsvindt. Het stevige meisje is grappig en drinkt veel champagne, 
de jongen met het bomberjack is stoer en denkt alleen maar aan seks. Het meisje met de strakke 
jurk wordt geseksualiseerd. De hoofdpersonage is de intellectuele kunstenaar met witte colkraag. 
In de semiotiek wordt hierdoor, evenals in de mise en scène, weinig nuance aangebracht op wat er 
al is. Wanneer we het einde van de voorstelling naderen houdt Claude een emotionele monoloog. 
Voor deze scène wordt zijn gezicht wit geschilderd door zijn mede-acteurs. De symboliek hiervan 
wordt mij niet duidelijk. De afbeeldingen van Parijs op de schermen bevestigen wat al in de tekst 
benoemd wordt en geven een sfeerbeeld van de locatie. Tijdens de eerst helft van de voorstelling 
in een koud blauw licht en naarmate de voorstelling vordert in een roder licht waarbij het donkerder 
wordt op het toneel. Naarmate het 'roder' wordt op het toneel, verandert de stijl van de video. In 
plaats van foto's laat die nu een animatie zien van wit met rode maskers. Dit komt overeen met de 
maskers die de acteurs in deze scène dragen. 

6.1.9 Muziek 
Muziek speelt tijdens de voorstelling een belangrijke rol op verschillende manieren. Muziek is een 
belangrijk onderdeel van de inhoud van het stuk. Het hoofdpersonage Claude is musicus en zoekt 
onder andere naar de betekenis van zijn muziek. De gevulde orkestbak met het Hayden Jeugd 
Strijkorkest zorgt, los van een schitterende begeleiding, voor een extra beeldend element. In de 
voorstellingen zitten korte momenten waarop de acteurs contact hebben met leden van het orkest. 
De muziek is los van al het bovenstaande ook als muziek op zich zeer aanwezig en begeleidt de 
toeschouwer moeiteloos van de ene naar de andere scène. Belangrijk om te noemen is dat de 
emoties en de tragiek vooral aangezet worden door de muziek. Er zijn weinig stille momenten, 
hierdoor zijn ook deze beladen 

6.1.10 Ritme  
In spel, mise en scene en semiotiek wordt er duidelijk een poging gedaan tot een dynamisch ritme 
door de voorstelling heen, met als hoogtepunt de moord. Waardoor de voorstelling in een piek zou 
moeten eindigen. Dit gebeurt echter niet. Door de opgefokte start, vooral ontstaan vanuit de 
chaotische muziek, die een snel tempo heeft, wordt een sneller tempo haast onmogelijk. Na deze 
start volgt er een langzamer tempo en een dwingend ritme. We volgen rustige monologen en 
dialogen door de ontwikkeling van het verhaal, en kunnen de steeds wisselende situaties en mise 
en scènes goed volgen door hun open vorm. Drama wordt afgewisseld met humor op een 
voorspelbare manier. Het enige personage die constante ernst volhoudt is Claude. De sfeer is licht 
met hier en daar een kritisch, kwaad betoog van Claude. Naarmate we het einde naderen mengt 
Claude zich tussen het orkest en neemt de rol van dirigent over. Het orkest moet zijn verhaal 
vertellen maar doet dit keer op keer fout. In deze scène wordt geprobeerd om, door het tempo te 
versnellen, de spanning te doen stijgen. Door het voorspelbare ritme lukt dit niet. De club scène die 
volgt plaatst een andere toon. Er wordt niet gesproken en bestaat vooral uit losse beelden. Het 
contrast tussen deze en de voorgaande scène brengt nieuwe dynamiek in het ritme. De muziek 



35  Immersie in het hedendaags theater - Praktijkonderzoek - S Scholten - NHL  

krijgt, door de afwezigheid van tekst, meer aandacht. Hierdoor valt het tempo van de scene even 
samen met die van de muziek, en wordt deze opgevoerd. Claude beweegt zich van voor naar 
achteren op het toneel. Om hem heen komen schaars geklede dames op en gaan na een 
gezamenlijke pose weer af. Ze dragen allen een wit masker. Dit zien we ook, zoals eerder 
benoemt, terug op de beamerschermen. Af en toe komt er een jongeman langs. Hij draagt ook een 
wit masker en een soort veren-kraag. Hij is de enige die rechtstreeks contact maakt met Claude. 
Wanneer Claude helemaal achterop het toneel staat komt de jongen naar hem toe, hij doet zijn 
masker af. De verwachtingen voor deze scène liggen hoog. Even lijkt het ritme de zo nodige 
dynamiek te krijgen totdat het volledig ineenzakt tijdens de laatste scène. Er volgt een soort 
aantrekken- en afstoten- spel tussen Claude en de jongen. Ze houden elkaar vast waarna de 
jongen, Claude steeds weer van zich af duwt. De langdradigheid van het afstoten- aantrekken spel 
wat gespeeld wordt maakt het saai. Dit weten de spelers bovendien niet te compenseren 
aangezien ze tijdens deze scène niet tot nauwelijks een emotionele ontwikkeling doormaken. Door 
lichamelijke uitputting of een bewuste keuze van acteurs of regie vertraagt de handeling in deze 
scène steeds meer, waardoor het tempo haast stilstaat. Hierdoor wordt het ritme voorspelbaar. 
Uiteindelijk belandt Claude op de grond en geeft op. Hij legt zijn hoofd neer en de beamerschermen 
kleuren rood in een soort spetterend patroon. De lichten gaan uit. 

6.1.11 Mening 
De gehele voorstelling voelt wat stroef en geforceerd aan en de regiekeuzes zijn niet altijd 
eenduidig. Daarnaast is de gekozen vorm vaak plat en brengt deze niet veel diepte in het geheel. Ik 
had verwacht naar fris, jong theater te gaan, zoals ik van de Noorderlingen gewend ben, theater 
dat past bij wat ze zijn, namelijk een opleidingsplek voor jongeren. In plaats daarvan heb ik 
gekeken naar een poging tot klassiek toneel, door een groep acteurs die hier alleen al qua leeftijd 
nog niet aan toe zijn. Ik vraag me af of de ambities van de regisseur wel passend zijn bij zijn groep. 

6.2 Analyse data focusgroep Moordstuk 

De voorstelling wordt door de focusgroep in het algemeen als niet immersief ervaren. Sander, een 
respondent,  zegt bijvoorbeeld: ''Ik heb er heel erg tegenaan gekeken, eigenlijk het hele stuk lang.'' 
(bijlage 4) Dat is te wijten aan verschillende aspecten. De acteurs zijn niet geloofwaardig volgens 
de focusgroep. Dat ligt niet zozeer aan het spel, maar meer aan de ingewikkelde tekst in 
combinatie met de leeftijd van de acteurs. De focusgroep denkt dat jonge mensen deze tekst nooit 
zelf geschreven kunnen hebben en dat de kans groot is dat ze niet begrijpen wat ze staan te 
vertellen. Dit doet af aan hun geloofwaardigheid. Een lid van de focusgroep verwoordde dit op de 
volgende manier:  

Oh ja tegenaan te kijken en waarom is dat zo? Omdat ik zie 5,6 jongeren op het toneel staan, 
waarvan ik weet dat ze zeventien, achttien zijn. Die vervolgens een hele lastige tekst met elkaar 
gaan lopen bespreken. Over kunst en politiek en allemaal moeilijke onderwerpen. En ze drukken 
inzichten uit waarvan ik zie dat het gewoon niet van hun is. Ze spelen echt een rol. Een rol, rol. Het is 
tekst, het is tekst. En er zit een muziekkoor onder. En het oogt heel volwassen, terwijl het door 
jongeren gespeeld wordt. Waardoor het heel plat en afstandelijk wordt. (Bijlage 4) 

Daarnaast geeft de focusgroep aan dat de oefeningen van waaruit de scènes zijn gemaakt, 
teruggezien kunnen worden in de voorstelling. Een toeschouwer legt uit dat het vooral komt 
doordat de inhoud van oefeningen niet overkomt, maar vooral de vorm ervan. De focusgroepleden 
vinden het onhandig aanvoelen. Omdat ze de regieaanwijzingen kunnen zien, wordt hun 
inlevingsvermogen verstoord.  
Bovendien lijken de scènes, die voorspelbaar en niet verrassend zijn, te ergeren. Wanneer in een 
scène een bepaald element wordt herhaald, is dit eerder saai dan humoristisch. Nanouk vertelt 
hierover:  
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Ja, en dat was geen verrassing meer. En dat maakt je, en bij mij gebeurt dan dat ik niet meer ga 
opletten, omdat ik toch al weet wat er gebeurt. En als ze dat eventjes anders hadden getimed, of ze 
hadden het een keer niet gedaan. Dan was ik verrast geweest en dan zou ik weer opletten. (bijlage 
4) 

Er is een scène waarbij de gehele focusgroep aangeeft verleid te worden om zich te verliezen in 
hetgeen op de speelvloer gebeurde. Het gaat om de scène van de nachtclub. De focusgroepleden 
geven aan dat hier een omslagpunt is. De sfeer verandert en voor het eerst wordt er niet 
gesproken. De momenten waarop de vierde wand wordt verbroken, worden echter niet ervaren als 
een moment waarop contact wordt gemaakt met het publiek. De groepsleden voelen zich hierdoor 
niet extra betrokken of aangesproken. Wat er daarna gebeurt, heeft echter wel een immersiever 
effect op de focusgroep. De toeschouwers vertellen dat ze bij de hand worden genomen door het 
hoofdpersonage, naar de volgende scène toe. Daarom zitten ze ‘er’ meer in.  

De bevindingen uit het gesprek van de focusgroep worden vergeleken met het belevingsmodel van 
Joostens (2012) De focusgroep vond de start van de voorstelling te druk. De toeschouwers konden 
geen focuspunt vinden, omdat er veel tegelijk gebeurde. Tevens was er geen moment rust tussen 
binnenkomst en start. De toeschouwers geven aan dit nodig te hebben om de voorstelling optimaal 
te kunnen beleven. Joachim legt uit:  

Ik vloog er een beetje in. Dat is best gek eigenlijk. Ik weet niet helemaal of dat. Het doet niet ten 
goede aan mijn ervaring, laat ik het zo zeggen. Als je in één keer door kan lopen en kan zitten, zeg 
maar. Dan heb je niet dat momentje van rust, zeg maar, om focus te nemen. Om je te gaan 
concentreren of ervoor te gaan zitten. Daar had ik heel erg moeite mee. En er gebeurde inderdaad al 
zo veel op het podium dat het een beetje niks zeggend werd. (Bijlage 4) 

Voor een optimale ontvankelijkheid zou het distibutiedomein dus een moment van rust moeten 
verzorgen tussen binnenkomst en start van de voorstelling. Dit aspect valt in het belevingsmodel 
onder de basisbeleving. Als kanttekening geef ik echter aan dat het een regiekeuze is om het 
gordijn op te laten tijdens binnenkomst en om te starten wanneer de deuren van de zaal opengaan.  
De focusgroep duidt vervolgens aan dat de plek van waaruit de groep de voorstelling beleefd heeft, 
van grote invloed was op de ervaring. Een deel van de focusgroep zat op het balkon, kortom, een 
plek met veel afstand tussen het publiek en het toneel. Ook kijkt men dan vanaf een hogere positie 
naar wat zich beneden afspeelt. Eén lid van de toeschouwers in de focusgroep zat in de zaal. Hij 
geeft aan minder afstand tot het toneel te ervaren, in figuurlijke zin, dan de rest. Hierover kunnen 
geen conclusies getrokken worden, omdat de data niet voldoende zijn.  
Bovendien vertellen de toeschouwers dat ze worden beïnvloed door de locatie waar deze 
voorstelling zich afspeelde. Die locatie lijkt passend te zijn. De thematiek van het stuk past goed bij 
het monumentale gevoel van de Stadsschouwburg in Groningen, waar het gespeeld wordt. De 
jonge acteurs en hun achtergrond, die van een opleidingsplek, zijn echter niet passend. In dat 
geval is de schouwburg een te grootse locatie, die de spelers niet kunnen waarmaken. De locatie 
van het event kan dus iets afdoen of toevoegen aan een voorstelling. 
Voor de transcriptie van het volledig gesprek zie bijlage 4. (Transcriptie focusgroep B, p.60) 
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6.3 Analyse interview maker Moordstuk - Koen Jantzen 

Op basis van de bovenstaande conclusies en de voorstellingsanalyse worden gerichte vragen 
gesteld aan een van de makers van voorstelling B, Koen Jantzen. Ik probeer te achterhalen wat 
de intenties waren van de maker met betrekking tot de publiekservaring en hoe hij deze vormgeeft. 
Tevens onderzoek ik de manier waarop bepaalde ervaringen van de focusgroep zijn gecreëerd. 
Het doel is om zo een beter beeld te krijgen van de werking van de voorstelling. De vragenlijst en 
de transcriptie van het interview zijn te raadplegen in de bijlagen. (Bijlage 10: Voorbereiding 
interview maker B, p.87 en bijlage 13: Transcriptie interview B, p.93) 

6.3.1 Resultaten 
De intentie van de regisseur betreft vooral het tonen van het verhaal. Hij wil een fenomeen laten 
zien, in dit geval een kunstenaar die kapotgaat aan zijn eigen kunstenaarschap. De stijl die hij 
hiervoor gebruikt noemt hij 'pamflettistisch'.  
Jantzen speelt met tijdbeleving door de volgorde van de scènes te husselen en gezette codes te 
doorbreken. Hij doorbreekt meerdere keren de vierde wand en laat de speloefeningen zien die ten 
grondslag liggen aan de scènes. Zo laat hij de gehele voorstelling door de vorm van de 
theatervoorstelling zien; hij past dus emersieve strategieën toe. Bovendien is de voorstelling 
hypermediaal; de regisseur kiest voor het gebruiken van verschillende media, zonder dit te 
verdoezelen. Deze keuze is vooral gemaakt vanuit praktisch oogpunt; met zo min mogelijk 
middelen en kosten een zo groots mogelijk effect creëren. 
Echter, de voorwaarden voor een immersieve ervaring zijn niet aanwezig. De voorstelling maakt 
geen narratieve verbinding met het publiek, wat overigens ook niet de bedoeling is van Jantzen. 
Het publiek hoeft volgens de regisseur niet hetzelfde te beleven of mee te voelen met het 
hoofdpersonage. Hij verwachtte zelf dat de muziek het een groter emotioneel effect zou hebben op 
het publiek. De muziek moet namelijk het gevoel van de voorstelling vertalen, waardoor de scènes 
in mindere mate een psychologische ontwikkeling hoeven te volgen. Jantzen geeft zelf aan dat dit 
wellicht niet helemaal gelukt is.  
De uitdaging voor het publiek betrof vooral het volgen van het verhaal. Jantzen vertelt hierover:  

Het gaat natuurlijk toch in een behoorlijk rapido tempo gaan die acteurs door die scènes heen en het 
wordt ook nog eens een keertje opgezweept door die muziek. Dus ja, volgens mij word je wel 
uitgedaagd om te luisteren en het te volgen. (Bijlage 13) 

Kortom, Jantzen suggereert dat de uitdaging van deze voorstelling eerder ligt bij de hoge mate van 
concentratie in plaats van bij het inlevingsvermogen van de toeschouwer. De chaotische start komt 
voort uit de keuze om aandacht en concentratie voorop te zetten. Het publiek moet alvast 
geprikkeld worden, als een soort teaser. 

6.4 Tussenconclusie immersie in voorstelling Moordstuk 

In deze paragraaf worden de geanalyseerde data van het publiek, de voorstelling en de maker 
gecombineerd. Deze gegevens worden vervolgens vanuit het opgestelde onderzoeksinstrument 
bekeken. Er wordt met name gericht op de werking van de voorstelling Moordstuk. 
 
6.4.1 Artistieke kern 
De focusgroep heeft de voorstelling als niet immersief ervaren. Uit de data kan worden opgemaakt 
dat de voorwaarde voor een immersieve ervaring niet aanwezig waren. Er werd geen duidelijke 
theatrale en esthetische code afgegeven, waardoor er geen aparte wereld wordt geschept. 
Bovendien ontstaat er geen narratieve verbinding tussen het publiek en de voorstelling. Hierdoor 
wordt de verbeelding niet geprikkeld. De voorstelling is wel hypermediaal en emersief. Emersief is 
het openlijk gebruik van verschillende media, waardoor de voorstelling hypermediaal is. Daarnaast 
wordt de vierde wand doorbroken, is de onderliggende speloefening zichtbaar en wordt er 
gespeelde met het omkleden van de acteurs aan het begin en einde van de voorstelling.  

Eva � 22/6/15 12:11
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Wanneer het verhaal van de focusgroep met dat van de regisseur vergeleken wordt, blijkt dat de 
intentie van de regisseur vaak niet overkomt bij de toeschouwers. Scènes en elementen die 
verrassend zouden moeten zijn, ergeren de toeschouwers juist. De emersieve strategieën worden 
als slordigheden ervaren. Een belangrijk punt betreft de geloofwaardigheid van de spelers. Omdat 
de leeftijd van de spelers niet past bij hun rol, tekst en omgeving, wordt het geheel van de 
voorstelling ongeloofwaardig. Kortom, om geloofwaardig over te komen, moet de acteur volledig 
passen bij de omringende tekensystemen en setting.  

6.4.2 Organisatie van het event 
De locatie en zitplekken hebben invloed op de wijze waarop de toeschouwer de voorstelling 
ervaart. De afstand van de zitplekken lijkt een letterlijke vertaling van het gevoel, dat de 
toeschouwer ervaart. Meer afstand tot het toneel betekent een grotere emotionele afstand tot wat 
er gebeurt op het toneel. De focusgroep geeft aan dat de locatie van de voorstelling passend moet 
zijn bij de voorstelling zelf. In dit geval past de thematiek van het stuk goed bij het monumentale 
gevoel van de Stadsschouwburg in Groningen. De jonge acteurs en hun achtergrond (een 
opleidingsplek) zijn niet passend bij de locatie.  
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Hoofdstuk 7 - Voorstelling C - NXT LVL 
 
In dit hoofdstuk worden alle geanalyseerde data rondom voorstelling C, NXT LVL, behandeld. De 
laatste paragraaf voegt deze data samen en geeft een tussenconclusie over immersie in de deze 
voorstelling. Hoofdstuk 7 bestaat uit vier paragrafen. Samen geven deze paragrafen antwoord op 
deelvraag 4, 5, 6 en 7.  
Deelvraag 4: Hoe ziet een analyse, gemaakt volgens het onderzoeksinstrument, van de 
voorstelling A,B en C eruit?  
Deelvraag 5: Wat is de ervaring van een focusgroep, die voorstellingen A,B of C gezien heeft, 
bekeken vanuit het onderzoeksinstrument?  
Deelvraag 6: Welke beweegredenen hebben de makers van voorstellingen A,B en C voor het 
toevoegen van de elementen, die door de focusgroep worden aangeduid als immersief, en hoe 
werken deze elementen? 
Deelvraag 7: Hoe werkt immersie binnen de voorstellingen A, B en C? 
 
Op 29 november 2014 speelt de theatergroep Firma Draak de voorstelling NXT LVL in de kleine 
zaal van het Grand Theater in Groningen, als onderdeel van het Jongeharten Festival. Firma Draak 
is een jonge groep. Het gezelschap bestaat uit de acteurs Jip van den Dool, Nick Bos en Mattieu 
Wijdeven. De groep is nog niet zo lang gelden ontstaan, toen de jongens nog studeerden aan de 
Theaterschool in Maastricht. Hun liefde voor special effects, fantasy en science fiction bindt hen en 
is vaak onderwerp van hun voorstellingen. NXT LVL speelt zich af in een enorme gameconsole en 
probeert de menselijke factor in het virtuele tijdperk te tonen. 

 
7.1 Voorstellingsanalyse NXT LVL 

 
7.1.1 Binnenkomst 
Het publiek stroomt binnen. We kunnen het decor al enigszins onderscheiden op het donkere 
podium: een wit kader met een aan-knop of -teken in het midden onderaan, als een soort 
televisiescherm. Ervoor staat een man in een zwart kleed, zijn hoofd omringd door een 
televisiescherm. Door de publieksopstelling van het Grand Theater is er een vrij grote afstand 
tussen het publiek en het toneel. We zitten in de bovenzaal, die een ouderwetse publieksopstelling 
gebruikt en waar het podium een lijsttoneel is. Dit wordt nogmaals benadrukt door het decor van 
Firma Draak, dat een kader schetst waar het spel zich afspeelt. Het licht dimt.  

7.1.2 Theatrale code 
De introductiescène van de voorstelling is indrukwekkend. Het gezicht van de man in de televisie is 
beschilderd met een soort reflecterende verf. Wanneer de voorstelling start, wordt zijn gezicht zo 
belicht dat het een lichtgevende, groene kleur krijgt. Dit enigszins surrealistische, zwevende hoofd 
houdt, met een uitgesproken mimiek, een monoloog. Hij vertelt in het Engels een verhaal met een 
hoge stem en een Brits accent. Hij vertelt ons over het symbool Pi en de eindeloze mogelijkheden 
die dit symbool biedt. Hij introduceert de vorm waarin de rest van de voorstelling wordt gespeeld. 
De regels van hun eigen geschepte virtuele realiteit worden tekstueel uitgelegd. De laatste kreet 
van dit personage, voordat hij van het toneel verdwijnt, is: Game on! Door het gebruik van decor, 
rook, licht en muziek krijgt het publiek het idee dat de computer wordt opgestart. ‘Loading…’ 
verschijnt op het scherm. Twee jongens met zwarte truien aan, genummerd 1 en 2, lopen door de 
virtuele wereld heen en trekken aan kabels en staan op trappen. Ze lijken iets te zoeken wat kapot 
is. Demonstratief worden er twee kabels verbonden waarna er een startmenu verschijnt. Nummer 1 
en 2 gaan af. We starten met een eerste kennismaking met de virtuele wereld en zijn personages. 
Er wordt door het startmenu heen gescrold en geklikt op het kopje: choose character. Er verschijnt 
een jongen in een wit morfsuit. De jongen komt sympathiek over, het is duidelijk dat hij nog niets 
snapt van de wereld waarin hij terecht is gekomen. De jongen doorloopt een aantal stappen. 
Stemgebruik, bewegen enz. De vorm van de voorstelling ontvouwt zich langzaam. We krijgen 
steeds een klein stukje informatie over de theatrale code. Hierna start de eerste scène. In een 
simulatie 3D spel spelen drie jongens in witte morfsuits. Hun witte kolonie is in gevaar. Ze worden 
aangevallen door het rode leger van de rode priester. We verplaatsen ons door drie verschillende 
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videogames. De eerste een 3D simulatie, de twee een mindcraftachtige 2D video waarin elementen 
worden toegevoegd die passen bij het spel. Ook het fysiek van de personages past zich hier op 
aan. Het doorlopende verhaal, namelijk het verslaan van de rode priester blijft hetzelfde, hoewel 
het spel, of de achtergrond verandert. In deze wereld verraad een van de witte soldaten de rest en 
sluit zich aan bij de rode baron. Er ontstaat een battle. Weer wordt er gerefereerd aan een andere 
video game waarin een drietal battle's plaats vinden. Voor de kenner doet het denken aan 
Pokemon. De jongens leven zich uit als het gaat om stunts en mogelijkheden die ze hebben om 
vorm te geven aan moves uit games die in het dagelijks leven niet voorkomen. Wanneer de rode 
soldaat verliest proberen de witte soldaten hem weer terug te krijgen aan hun kant door een eerder 
opgeduikeld rood blokje, wat liefde symboliseert, aan hem te geven. De rode soldaat transformeert 
door middel van het uittrekken van een rood morfsuit, weer in een witte soldaat. De rode baron is 
verslagen en we verplaatsen ons weer naar het volgende videogame. Doordat de overgangen van 
het ene game naar het andere niet vloeiend verlopen maar letterlijk worden onderbroken ontstaat 
er een vast verwachtingspatroon bij het publiek. De scène eindigt. Het scherm word zwart. De 
tekst: loading….verschijnt op het scherm en de personages nummer 1 en 2 treffen, volledig 
zichtbaar, voorbereiding voor de volgende scène. In de laatste scène hangt het personage wiens 
karakter we hebben gekozen, die ons vertegenwoordigt, in een tuigje in het midden van het 
beeldscherm. Dit keer bedekt het morfsuit ook zijn gezicht. Onder begeleiding van surrealistische 
muziek en een geprojecteerde abstracte wereld, zonder kenmerkende vormen, begint de jongen te 
bewegen. Het is alsof hij uit een soort embryostatus ontwaakt, die hij suggereert met zijn 
lichaamshouding. Wanneer hij geboren is zweeft hij door dit digitale landschap en geeft met zijn 
lichaam richting aan. Deze scène word abrupt gestopt. De beamer gaat uit, wit licht aan en de 
muziek uit. De acteur trekt verward zijn morfsuit van zijn hoofd af. Links op het toneel, buiten het 
kader van de game om gaat een gordijn open. Het personage dat we eerder zagen in de introductie 
scène zit achter een soort techniektafel. Nu zien we los van zijn gezicht ook de rest van zijn 
lichaam. Hij heeft een ontbloot bovenlichaam en lang haar. Hij doet denken aan een Jezus- figuur, 
met een reflecterend gezicht. Er ontstaat een dialoog tussen de jongen en deze Jezus- figuur. De 
Jezus-figuur blijkt de maker van de virtuele wereld. Hij noemt zichzelf de Admin. Een verwijzing 
naar een beheerder van computeractiviteiten. In de dialoog legt de Admin uit hoe de wereld werkt 
en hoe hij gemaakt is. Na de dialoog, werpt het hoofdpersonage nog een verwarde blik het publiek 
in. De voorstelling is afgelopen. De muziek en het geprojecteerde beeld spelen net als in een 
videogame een aanwezige rol in het geheel. Je bent je als publiek dan ook altijd bewust van hun 
aanwezigheid. Het gebruik van een beamer past bij de rest van de regiekeuzes. De muziek is zeer 
aanwezig door het hoge volume. De gekozen muziek sluit naadloos aan bij de videobeelden en 
versterkt wat er te zien is. De gekozen vorm van het decor in combinatie met spel en video geeft 
een duidelijk kader aan. Dit houdt alle elementen in de voorstelling bij elkaar en geeft richtlijnen 
voor muziek, licht, tekst en mise-en-scène. De tekst valt mooi samen met de thematiek van de 
voorstelling. Het taalgebruik, Engels, past bij de sfeer van een videogame. 

7.1.3 Spel 
De jongens van Firma Draak spelen met een onhandig soort charme. Doordat het fysieke spel 
aangepast wordt aan de gekozen vorm, wordt het mogelijk een digitale wereld te scheppen. Deze 
heeft door zijn unieke eigenschappen en eigenheid een vorm van schoonheid. Door een knap 
stukje techniek en fysiek spel te combineren zijn de jongens in staat om een videospel op het 
toneel 'na te spelen'. Ze bewegen met de videosimulatie mee op de manier waarop karakters in dit 
soort spellen bewegen. De tekst biedt vaak, los van een situatieschets, een meer persoonlijker noot 
aan het geheel. Zo vindt er een monoloog plaats van een personage over zijn droom om kapitein te 
zijn, en een dialoog tussen twee soldaten die suggereert van seksuele aard te zijn. Deze korte 
persoonlijke momenten geven de voorstelling iets menselijks. Waardoor we, ondanks de 
uitvergrote karakters, ons toch kunnen verbinden met personages die zeer verschillend zijn. Het 
hoofdpersonage vertolkt hoe het publiek zelf de voorstelling beleeft. Wij zijn een onbekende in deze 
virtuele wereld. Dit personage lijkt de gehele voorstelling dan ook wat verdwaasd, hem lijkt alles te 
overkomen. Deze naïviteit maakt hem sympathiek en makkelijk om mee te verbinden. Het tweede 
personage is een vreemde eend in de bijt. Zijn eerder beschreven seksuele aard maar ook zijn 
bijzondere stem en gezichtsuitdrukkingen geven ook hem een uitgesproken karakter. Het derde 
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personage blijft echt een beetje plat. De acteur lijkt het meest van allen te proberen een videogame 
na te spelen. Dat zijn Engels slecht gearticuleerd is en hij veel harder praat dan de andere 
personages helpt niet mee. Bovendien lijkt hij heel hard te moeten werken om zijn personage vorm 
te geven, terwijl de rest van de groep dit met een gemakkelijk soort nonchalance lukt. 

7.1.4 Contact met het publiek 
De Admin, het personage dat zowel aan het begin als aan het einde van de voorstelling voorkomt, 
maakt als enige direct contact met het publiek. Beide keren heeft hij de rol van de alwetende 
verteller en geeft ons zo de informatie die nodig is om de rest van de voorstelling te interpreteren. 
Hij verschijnt beide keren buiten het kader van de televisie en of beeldscherm waarin de virtuele 
wereld zich afspeelt. Binnen deze verdeling van de ruimtes op het toneel vindt in de laatste scène 
iets bijzonders plaats. We zijn getuigen van contact tussen het God's personage en een personage 
in de virtuele wereld die, zonder elkaar te zien, een dialoog voeren. Hierdoor wordt ook meteen een 
machtsverhouding neergezet die eerder niet zo aanwezig was. De personages die binnen het 
kader blijven lijken zich wel bewust van het publiek maar maken geen contact met ons. Wel voel je 
dat de personages voor ons spelen, en zich bewust zijn van hun functie om iets te laten zien. Dit 
wordt nogmaals benadrukt door de humoristische manier waarop het verhaal verteld wordt. Dit in 
combinatie met de open manier waarop het decor benaderd wordt, bijvoorbeeld door de 
voorbereidingen voor de scène, opgezet door personages 1 en 2, gewoon aan ons te tonen, wordt 
er een duidelijke regiekeuze gemaakt voor een openheid die communiceert met het publiek en niet 
de schijn ophoudt van de gecreëerde wereld. Door de videogame als uitgangspunt te nemen speelt 
de groep slim in op de toeschouwer zijn beeldcultuur. 
Herkenning is een belangrijk element in de voorstelling, en de basis voor hun humor.Toch zeker de 
helft van de entertainment van de voorstelling komt voort uit de connectie die het publiek maakt 
tussen zijn eigen ervaring met videospelletjes en de vorm van de voorstelling. Wie wil nou niet zijn 
favoriete videospel tot leven zien komen.  

7.1.5 Boodschap 
De Admin, geeft tijdens de laatste scène een duidelijke boodschap mee voor het publiek. De 
mensheid speelt als het ware een spel. Ze zijn nu in level one en hebben de potentie om door te 
groeien naar het level van de Admin. Het is als evolutie in een computergame. Subtiel geeft de 
Admin ook nog zijn mening over godsdienst: ''They spend so much energy arguing about possible 
higher powers, and invest so much emotion in their wild ideas that they end up killing each other 
over differences in definitions of something they clearly haven’t got a clue about. If humanity is to 
have any hope of attaining level two, they must grow out of it and begin to accept their own power 
and potential.’'Een kritische noot op de maatschappij komt al eerder voor. Op een aantal manieren 
is deze subtiel verwerkt. Twee voorbeelden zijn: Liefde wordt verbeeld als een rood blokje, 
waardoor het tastbaar is geworden en dus inruilbaar, voor bijv. een kat. En wanneer een van de 
personages emotioneel wordt na de destructie van zijn planeet krijgt hij een kalmerend spuitje. 
Waardoor er een grijns op zijn gezicht verschijnt. 
 
7.1.6 Ritme 
Door de al eerder beschreven overgangsmomenten in de voorstelling ontstaat er een duidelijk ritme 
in mise en scène deze wordt dynamischer doordat de scènes en hun mogelijkheden zich steeds 
verder uitbreiden. Steeds weer worden we verrast door de mogelijkheden die er zijn binnen de 
gekozen vorm van het videospel met als richtlijnen de beamer en het fysieke spel. De voorstelling 
dijt als het ware uit. Hij wordt humoristischer, spannender en er worden meer en meer foefjes en 
trucs uit de kast getrokken. Ondertussen is het verhaal lekker up tempo is, wat goed doet aan het 
algemene ritme. Bij de al eerder genoemde scène waarin het hoofdpersonage aan een tuigje door 
een universum glijdt wordt het ritmevoorspelbaar. In deze scène gebeurt relatief weinig, zeker in 
vergelijking met voorgaande scènes. We worden als publiek niet meer verrast in een scène 
waarvan de 'code' in de eerste seconden al duidelijk is. Het fysieke spel en videowerk is vervolgens 
knap maar maakt geen ontwikkeling door, waardoor de scène een herhaling wordt van een truc. De 
verwarring van het hoofdpersonage wanneer het licht aangaat is dezelfde als van het publiek. Waar 
gaat dit heen? Na het gesprek met de Admin, blijven we in deze verwarring achter. In het ritme zit 
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geen constante factor meer, en ook in de dialoog is hij een beetje zoek. Dat het publiek niet snapt 
dat de voorstelling afgelopen is illustreert dit nogmaals. De stilte wordt verbroken als de acteur in 
het tuigje aan zijn medespelers vraagt of hij een trap mag. Het publiek lacht en begint met klappen. 
De verwarring lijkt niet lang te blijven hangen. De toeschouwers lijken gecharmeerd door de jonge 
acteurs, hun inventiviteit en humor 

7.2 Analyse data focusgroep NXT LVL 

Het beginbeeld trok direct de aandacht van de focusgroep. De toeschouwers beschrijven deze 
scène als onverwacht, interessant, spannend, boeiend en onrealistisch. Verder vielen de 
excentrieke mimiek en stem van het personage zeer op. De toeschouwers gaven aan ‘er’ meteen in 
te zitten. Er kan geconcludeerd worden dat dit niet-dagelijkse beeld en spel een immersief effect 
hebben op deze groep. Martin zegt namelijk over de voorstelling:  

Ze hebben in principe iets heel droogs, gewoon van een plat scherm, want het is eigenlijk gewoon 
een videogame wat je dan zag, heel visueel driedimensionaal levendig gemaakt. Maar wel elke keer 
de achtergrond van dat spel, spelletjes gehouden, vond ik wel cool. (Bijlage 5) 

Een deel van de humor komt voort uit de gekozen vorm. De videogames, die in de voorstelling 
langskwamen wekten herkenning op bij de focusgroep. Anne vertelt:  

Ja, herkenning speelt ook wel een rol, omdat het dan gewoon grappig is, want inderdaad wat Roos 
zegt: je hebt eerst dat wat nieuwere en dat is heel interactief. En vervolgens is het helaas 2D met 
blokjes en pixels en zo en dat is heel grappig. (Bijlage 5) 

De toeschouwers geven aan dat in veel scènes goed werd ingespeeld op hun spanningsboog. 
Telkens als de code van een scène duidelijk was, in dit geval de code van een videogame, startte 
een volgende scène, die weer iets nieuws en onverwachts bracht. De voorstelling werd over het 
algemeen als verrassend ervaren. Vooral de scènes die in groot contrast waren met de vorige 
scènes, werkten immersief. Een van de acteurs paste de speelstijl extremer toe. Een toeschouwer 
vond dat storend en daardoor het spel ongeloofwaardig. Een continuïteit in speelstijl is dus 
belangrijk voor deze toeschouwer, Roos: ''Dat kwam ook door die ene jongen. Die vond ik gewoon 
niet goed. Ik vond in dat stuk echt dat ze hun tekst aan het opdreunen waren en ik dacht alleen 
maar: dit moet best moeilijk zijn om te onthouden.'' 
Doordat de videogame duidelijk 'nep' was, was de groep veel bezig met de manier waarop de 
voorstelling gemaakt was: licht, muziek, decor, enzovoort. De 'kijkjes achter de schermen', zoals de 
focusgroep het noemde, zorgden voor verschillende ervaringen. De een werd zich extra bewust 
van zijn toeschouwersrol, terwijl de ander aangaf zich minder toeschouwer te voelen, omdat deze 
korte scènes een onverwachte draai gaven aan het geheel. Een van de leden van de focusgroep 
gaf aan dat de voorstelling voor hem vooral amusement was, en dat de voorstelling hem niet echt 
had ‘gepakt’. Hij mistte de emotie.  
De focusgroep vergeleek vervolgens film en theater. Er werd geconcludeerd dat theater meer van 
een toeschouwer vraagt in termen van inlevingvermogen.  
De leden van de focusgroep vertelden dat ze zich hadden ingesteld op 'iets anders' of een 'unieke 
ervaring'. Hierdoor hadden ze het idee open te staan voor allerlei mogelijkheden. Door hun eigen 
instelling was hun ontvankelijkheid optimaal, volgens de toeschouwers.  
Daarnaast gaven ze aan dat ze het Jongeharten Festival vooral associëren met jonge mensen en 
experimenteel theater. Wellicht heeft dit hen gestimuleerd tot hun open houding. Het algemeen 
beeld van theater in de groep is dat het over zware onderwerpen gaat. Deze, volgens hen lichte 
voorstelling was dan ook een verrassing. 
Voor de transcriptie van het volledig gesprek zie bijlage 5. (Transcriptie focusgroep C, p.67) 
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7.3 Analyse interview maker(s) van voorstelling NXT LVL - Jip van den Dool en Nick Bos 

Op basis van de bovenstaande conclusies en de voorstellingsanalyse worden gerichte vragen 
gesteld aan de makers van voorstelling C, Jip van den Dool en Nick Bos. Ik probeer te 
achterhalen wat de intenties waren van de makers met betrekking tot de publiekservaring en hoe zij 
deze vormgeven. Tevens onderzoek ik de manier waarop bepaalde ervaringen van de focusgroep 
zijn gecreëerd. Het doel is om zo een beter beeld te krijgen van de werking van de voorstelling. De 
vragenlijst en de transcriptie van het interview zijn te raadplegen in de bijlagen. (Bijlage 11: 
Voorbereiding interview maker C, p.88 en bijlage 14: Transcriptie interview C, p.98) 

7.3.1 Resultaten 
Het doel van de makers is om een andere wereld neer te zetten, een wereld waar hun 
jongensdromen uitkomen. Ze hopen dat het publiek in hun fantasieën meekan. Ze willen het 
publiek een unieke ervaring meegeven, die het niet eerder heeft gehad. Bos beschrijft dit op de 
volgende manier: ''Ja, dat je denkt what the fuck is dit, vet. Het moet gewoon heel tof zijn, denk ik. 
En op het moment dat je daar mensen mee pakt of zo en die gaan dan nadenken ‘goh en was er 
dan nog iets anders’, dat ze dan dus op die andere niveaus kunnen komen en op verschillende 
plekken kunnen ze daar dus indalen en daarvan proeven.''  

Om de toeschouwers mee te nemen in de voorstelling, hebben de makers een aantal tactieken 
toegepast. De eerste is het creëren van een aantrekkelijk eerste beeld. Een aantrekkelijk beeld is 
volgens hen een beeld dat alleen in het theater kan bestaan: iets wat men niet dagelijks ziet, maar 
waar men zich wel in zou kunnen herkennen. Van den Dool zegt: ''Nou, wat volgens mij belangrijk 
is, is dat het iets moet zijn wat je alleen in het theater kan maken. Het moet iets speciaals zijn. Het 
moet iets zijn wat je niet alle dagen, wanneer je op straat loopt, ziet. Maar dat het net iets raars 
heeft. Of dat het heel anders is en dat het een soort droombeeld of wat dan ook is. Maar waar 
mensen zich vervolgens ook in kunnen herkennen.'' Hij beschrijft het gebruik van bekende en 
onbekende vormen, om inhoud te geven aan een voorstelling. Van den Dool stelt dus een 
combinatie hiervan voor. Dit eerste beeld heeft als doel de verbeelding van de toeschouwer te 
prikkelen.  
Daarnaast proberen de makers een eentonig ritme te vermijden. Hiervoor moeten bijvoorbeeld de 
lengte van de scènes verschillend zijn. Het bepalen van het ritme doen zij vooral op intuïtie. De 
narratieve verbinding ontstaat volgens de makers door twee elementen in de voorstelling: de kijkjes 
achter de schermen en identificatie met het hoofdpersonage. Van de Dool noemt dit het 
transparante element. 
Door een stukje van henzelf te laten zien creëren de makers een verbintenis met het publiek, die er 
anders niet was geweest. Hiervoor gebruiken ze een emersieve strategie. Daarnaast verwachten 
de makers dat het publiek zich kan terugvinden in het hoofdpersonage, dat gespeeld word door 
Bos. Hij ging door alle stadia van het spel heen en ontmoette uiteindelijk God. Hij maakte dus ook 
als enige personage een echte ontwikkeling door. Deze ontwikkeling wordt echter meer extern dan 
intern weergegeven.  
De makers hebben voor een grote speelstijl gekozen, vanwege de rest van de vorm van de 
voorstelling. Deze stijl is passend en bij een andere stijl zou het spel weg vallentegen de 
achtergrond van de video. De acteurs van Firma Draak maken uitgebreid gebruik van video en 
zetten dit medium in de spotlight. Op deze manier is de voorstelling ook hypermediaal. 
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7.4 Tussenconclusie immersie in voorstelling NXT LVL 

In deze paragraaf worden de geanalyseerde data van het publiek, de voorstelling en de maker 
gecombineerd. Deze gegevens worden vervolgens vanuit het opgestelde onderzoeksinstrument 
bekeken. Er wordt met name gericht op de werking van de voorstelling NXT LVL. 
 
7.4.1 Artistieke kern 
De voorstelling wordt door de focusgroep als immersief ervaren. De esthetische en theatrale code 
die de voorstelling afgeeft, heeft zeer duidelijke kaders en is snel te begrijpen. Er ontstaat een 
opzichzelfstaande wereld op het toneel, met een bijpassende vorm en speelstijl. Dit prikkelt de 
verbeelding van de toeschouwer. De makers bereiken dit door een combinatie van onbekende en 
bekende vormen in te zetten, wat volgens hen samen een pakkend beeld creëert. De 
toeschouwers beschrijven dit als verrassend, boeiend en intrigerend.  
Hoe de narratieve verbinding wordt gecreëerd, is niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende 
opties: de herkenning van de videogames door de toeschouwers, het hoofdpersonage dat als het 
ware de reacties van de toeschouwer vormgeeft op het toneel of de kijkjes achter de schermen, 
waardoor de acteurs inzicht geven in het maakproces. De voorwaarden om tot immersie te komen, 
zijn dus aanwezig. De kijkjes achter de schermen of de transparante momenten kunnen worden 
gezien als een emersieve strategie. De toeschouwers zijn het er niet over eens of dit ervoor zorgt 
dat ze ‘er’ meer in opgaan of juist niet. De manier waarop video ingezet wordt, maakt de 
voorstelling duidelijk hypermediaal.  
Een aantal zaken verstoort de beleving van de toeschouwer. Dit lijkt vooral voort te komen uit een 
soort inconsequentheid in de theatrale code. Wanneer een tekensysteem niet past binnen de 
gezette code, wordt het als storend ervaren en begint de toeschouwer te analyseren. Een 
voorbeeld hiervan is het spel van een van de acteurs, die in zijn speelstijl niet zo overtuigend was 
als de andere personages. Maar het kan ook te wijten zijn aan de muziek, die iets te hard stond. 
Bijzonder is dat de makers het idee hebben een zeer gelaagde voorstelling te hebben neergezet, 
waarin wordt gerefereerd aan grote maatschappelijke problemen. De toeschouwer ziet dit echter 
niet terug in de voorstelling. Daarnaast zijn de makers van mening dat het publiek zich zal verliezen 
in de videogame en zal denken dat het echt is. De toeschouwers geven echter aan dat het duidelijk 
nep is, maar voelen juist daardoor een verbinding met de voorstelling en vooral met de acteurs. 
Onbewust werkt de gekozen vorm dus emersief. 
 
7.4.2 Organisatie van het event 
De focusgroep gaf aan ingesteld te zijn op 'iets anders' of een 'unieke ervaring'. Deze instelling 
wordt deels veroorzaakt door de hun associatie met het Jongeharten Festival, waar deze 
voorstelling onderdeel van is. Het Jonge Harten Festival wordt namelijk geassocieerd met jonge 
mensen en experimenteel theater. De focusgroep vertelt dat deze instelling essentieel is voor zijn 
beleving van de verdere voorstelling. 
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Hoofdstuk 8 - Conclusie & discussie 
 
8.1 Conclusie 
Deze paragraaf vormt een algemene conclusie op basis van de geanalyseerde data van alle 
voorstellingen en geeft daarmee antwoord op de hoofdvraag. De hoofdvraag: Welke elementen in 
de voorstellingen A,B en C werken immersief op het publiek, en op welke wijze wordt immersie tot 
stand gebracht? Op deze manier wil ik een aantal strategieën ontdekken, die een immersieve 
werking hebben op het publiek. 
 
De voorstellingen A en C worden door de focusgroepen aangeduid als grotendeels immersief. De 
focusgroepen geven duidelijk aan welke momenten immersief werkten. Voorstelling B bevat weinig 
immersieve momenten. Deze ervaring kan elementen tonen, die niet-immersief werken.  
 
8.1.1 Voorwaarden voor een immersieve ervaring 
Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal elementen zijn in een voorstelling, die voorwaarde zijn 
voor een immersieve ervaring. De voorstelling moet, zoals ook Vanderbeeken (2009) zegt, een 
heldere, esthetische code afgeven aan het publiek. De meest stevige code is niet alleen helder, 
maar heeft ook een bepaalde dramaturgische werking, waardoor de code de basis is voor de 
volledige voorstelling. De gecreëerde wereld komt voort uit de organisatie van de verschillende 
tekensystemen in de esthetische en theatrale code. Wanneer een tekensysteem niet binnen de 
code past, in de onderzochte voorstellingen betreft dit aspect meestal de speelstijl, wordt de 
geloofwaardigheid van de gehele wereld door de toeschouwer in twijfel getrokken. De 
toeschouwers geven aan ‘eruit te vallen’ of te gaan analyseren. Wanneer de gecreëerde wereld 
standhoudt en voldoende bekende en onbekende vormen bevat, zoals Van Maanen (2010) ook 
beschrijft, wordt de verbeelding geprikkeld. Vervolgens gaat de toeschouwer een narratieve 
verbinding aan met dat wat er op het toneel gebeurt. De bekende vormen moeten deel uitmaken 
van de code, zodat de toeschouwer een verbintenis aangaat met deze onrealistische wereld, die op 
het toneel geschapen is en tevens voorwaarde is voor het ontstaan van een narratieve verbinding. 
De onbekende vormen zorgen ervoor dat de verbeelding van de toeschouwers geprikkeld wordt. 
Op die manier balanceert de voorstelling tussen bekende en onbekende vormen en staat de 
toeschouwer open voor een immersieve ervaring. In figuur 3 wordt de bovenstaande theorie 
uitgelegd in een model. 
 
8.1.2 De immersieve werking van een voorstelling  
Wanneer al deze voorwaarden aanwezig zijn, kan een immersieve ervaring worden gecreëerd. Om 
immersief te zijn, moet elke wending in de voorstelling verrassend zijn, maar, met terugwerkende 
kracht, toch logisch voortvloeien uit het voorgaande. Dit gaat het gemakkelijkst wanneer er een 
stevige esthetische en theatrale code, die verband houdt met de dramaturgie, in het begin wordt 
neergezet.  
Uit de voorstellingsanalyses kan worden geconcludeerd dat de scènes en momenten, die de 
toeschouwers immersief vinden, een onbekend element bevatten: iets wat niet refereert aan de 
gekende realiteit. Zodra het onbekende elementen 'bekend' wordt voor het publiek, wordt de 
voorstelling saai en valt de toeschouwer uit de voorstelling. De kunst is dus om telkens in te spelen 
op dit proces in het hoofd van de toeschouwer en om nieuwe, onbekende elementen toe te voegen 
aan de inmiddels bekende theatrale en esthetische code. De verrassende wendingen zijn 
momenten waarop het publiek wordt uitgedaagd. Deze momenten worden mede mogelijk gemaakt 
door een dynamisch ritme. Het dynamische ritme	  (de organisatie van alle tekens in de tijd) draagt 
bij aan het verrassende karakter van de gehele voorstelling.  
De momenten waarop het publiek extra wordt uitgedaagd, kan op verschillende manieren worden 
gecreëerd, waaronder het inzetten van immersieve strategieën. Een voorbeeld van een immersieve 
strategie is het weglaten van een tekensysteem of het weglaten van een verwacht teken in een 
bepaald tekensysteem, zodat het publiek wordt uitgedaagd om met minder informatie toch 
betekenis te geven aan een scène. Een andere immersieve strategie, die bij de analyse naar voren 
komt, is het doorbreken van een gezette theatrale code.  
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In de analyse van de data komt tevens een aantal immersieve strategieen naar voren die 
Vanderbeeken (2009) emersieve strategieën noemt, namelijk het doorbreken van de vierde wand 
en een kijkje in de keuken van de acteurs zoals in de voorstelling NXT LVL. Wanneer deze 
strategieën worden toegevoegd aan een voorstelling, die al aan de bovenstaande voorwaarden 
voldoet, heeft dit moment in de voorstelling een immersieve werking op het publiek. 
De hoofdvraag: Welke elementen in de voorstellingen A,B en C werken immersief op publiek, en op 
welke wijze wordt immersie tot stand gebracht? kan niet volledig beantwoord worden. Er zijn geen 
losse elementen te vinden in de voorstelling die immersief werken. Alles hangt met elkaar samen, 
zoals uitgelegd wordt in figuur 4. Uit de resultaten blijkt dat immersie wel degelijk een totaalervaring 
is, die zo delicaat is dat elke verkeerde regiekeuze of onhandigheid, deze ervaring kan breken. 
Door de hoofdvraag zo goed mogelijk te beantwoorden heb ik het achterliggende principe voor een 
immersieve voorstelling ontdekt. 
 
 

 
Figuur 3 

 
Figuur 4 
 
8.1.2 De organisatie van het event 
Uit de analyse van de data van de buitenste schil van het onderzoekinstrument (de uitgebreide 
ervaring) blijkt dat een aantal elementen in het event de ontvankelijkheid van de toeschouwer 
positief kunnen beïnvloeden. 
Ten eerste moet de locatie, die deel uitmaakt van het distributiedomein, passend zijn bij de stijl en 
het thema van de voorstelling. Dit komt overeen met het standpunt van Joostens (2012), dat het 
distributiedomein dezelfde potentiële waarden moet communiceren naar het publiek als de 
voorstelling.  
Daarnaast is de afstand tot het speelvlak belangrijk. Toeschouwers die letterlijk dichterbij zaten, 
geven aan ook figuurlijk een minder grote afstand tot de gebeurtenissen op het toneel te voelen. 
Ook dit valt onder de taak van het distributiedomein en is faciliterend van aard en is dus onderdeel 
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van de basisbeleving. 
De toeschouwers geven aan tijd nodig te hebben om een bepaalde houding aan te nemen, 
wanneer zij naar theater gaan. Het aannemen van deze houding kost tijd. Wanneer daar ruimte 
voor wordt gecreëerd, stimuleert het de ontvankelijkheid van de toeschouwer. Deze taak kan 
opgenomen worden door zowel het distributiedomein als de regisseur(s) of maker(s) zelf. Het sluit 
aan bij de opvatting van Joostens (2012) dat de artistieke kern niet zonder tussenkomst kan 
worden beleeft. 
Marketing rondom het event wekt bepaalde verwachtingen op bij de toeschouwer. Wanneer de 
ervaring hier niet aan voldoet, is de toeschouwer teleurgesteld en zal hij minder snel een grote 
waarde toekennen aan de ervaring. Wanneer de verwachtingen worden waargemaakt, komt de 
focusgroep verzadigd over.  
Deze bevindingen leiden tot de algemene conclusie dat communicatie tussen het productiedomein 
en het distributiedomein essentieel is.  
 
8.2 Discussie 
In deze paragraaf wordt op een interpreterende wijze naar de resultaten gekeken.  
Daarnaast staan het onderzoek zelf, de verwachtingen en de reflectie ter discussie. Ten slotte komt 
een mogelijk vervolgonderzoek aan bod.  
 
8.2.1 Verwachtingen en uitkomst 
De emersieve strategieën van Vanderbeeken (2009) gaven een idee over de mogelijke uitkomsten 
van dit onderzoek. Er zijn veel overeenkomsten tussen het werk van Vanderbeeken (2009) en dit 
onderzoek. Beide onderzoeken nemen dezelfde definitie van het begrip immersie als uitgangspunt 
en nemen de stelling aan dat het hedendaagse theater door zijn hypermediale vorm bij uitstek 
geschikt is voor immersie. Ook wordt in beide onderzoeken gekozen voor de figuurlijke vorm van 
immersie, waarbij immersie zich afspeelt in het hoofd van de toeschouwer en zich niet letterlijk 
manifesteert in de ruimte.  
Vanderbeeken (2009) analyseert drie voorstellingen om zijn stelling (emersie om tot immersie te 
komen) te onderbouwen. Een van deze strategieën is ook terug te vinden in de resultaten van dit 
onderzoek. Vanderbeeken (2009) noemt deze emersieve strategie ‘hypericonografie’. De andere 
twee emersieve strategieën die Vanderbeeken (2009) onderscheidt, zijn niet terug te vinden in de 
bestudeerde voorstellingen van dit onderzoek. Het gaat om ‘semiotische overidentificatie’ en ‘de 
auctoriale acteur’, die wel degelijk tot immersie zouden kunnen leiden. Het verschil tussen de tekkst 
van Vanderbeeken en deze is dat Vanderbeeken zijn mening geeft in een door hem geschreven 
artikel. Deze tekst is een onderzoek. De voorstellingen zijn bijvoorbeeld niet geanalyseerd om een 
stelling te onderbouwen, maar om nieuwe informatie te vinden.  
Binnen dit onderzoek hebben de emersieve strategieën van Vanderbeeken (2009) een plek 
gevonden. Emersie is een strategie om tot immersie te komen. Het is echter niet de enige strategie 
en bestaat niet zonder kanttekeningen. Net als Vanderbeeken (2009) was ik op zoek naar losse 
strategieën, die een immersieve werking op de toeschouwer zouden hebben. Een immersieve 
ervaring, die langer duurt en kleur geeft aan de gehele voorstelling, hangt echter samen met alle 
tekensystemen en regiekeuzes in een voorstelling. In dit onderzoek ben ik gekomen tot het 
onderliggende principe, waaraan diverse immersieve strategieën, waaronder emersieve 
strategieën, moeten voldoen. De voorwaarden voor een immersieve ervaring, waarin de delicate 
balans tussen het bekende en onbekende een grote rol speelt, is hier een belangrijk onderdeel van. 
Een belangrijke ontdekking ligt besloten in het voortbouwen op de gecreëerde basis die aan de 
voorwaarden voldoet waarbij elke wending verrassend moet zijn, maar met terugwerkende kracht 
toch logisch voortvloeit uit het voorgaande, en waarin het ritme (de organisatie van alle tekens in de 
tijd) daar zorg voor draagt. De immersieve ervaring blijkt zeer delicaat en snel verbroken te zijn. 
Kortom, immersieve strategieën zijn alle elementen in een voorstelling die verrassend en uitdagend 
zijn van karakter, die logisch voortbouwen op het voorgaande en die tegelijkertijd de verbeelding 
prikkelen. 
Wellicht dat er meer immersieve strategieën te vinden waren wanneer er andere voorstellingen 
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voor dit onderzoek waren geanalyseerd. Wanner voorstellingen geanalyseerd waren van makers, 
regisseurs of theatergroepen die om hun immersieve vermogen bekendstaan, was ik misschien tot 
meer of concretere strategieën gekomen.  

8.2.2 Reflectie vanuit het theoretisch kader 
Hoofdstuk 2.2 verwijst naar een artikel van Vanderbeeken (2009), waarin hij vertelt over de 
narratieve verbinding, die nodig is tussen het publiek en het theater, om de verbeelding van het 
publiek te prikkelen. Narratief betekent in dit geval niet verhalend, maar verwijst naar de 
esthetische code, die een voorstelling afgeeft. Het begrip esthetische code komt ook terug in de 
vragenlijst van Patrice Pavis (2003) en beschrijft de zintuiglijke ervaring van de voorstelling. Deze 
beeldtaal zou volgens Vanderbeeken (2009) moeten leiden tot een aparte wereld, die enkel bestaat 
in de voorstelling. Zo krijgt de narratieve verbinding met het publiek een volledig eigen en abstracte 
vorm.  

Vanderbeeken (2009) stelt dat deze narratieve verbinding (de beschouwelijke inleving) ervoor zorgt 
dat de verbeelding van de toeschouwer wordt aangesproken. Het gebruik van de verbeelding is 
van groot belang bij het accepteren van de belevingswereld. Uit bovenstaande conclusies volgt dat 
de verbeelding het meest wordt aangesproken op momenten dat het publiek wordt uitgedaagd om 
betekenis te geven aan een onbekende vorm. Dit sluit aan bij de opvattingen van Van Maanen 
(2010). Het prikkelen van de verbeelding gebeurt volgens Van Maanen (2010) onder andere door 
een combinatie van vreemde en bekende vormen. Dit noemt hij uitdagende communicatie. De 
toeschouwer probeert logica aan te brengen in de vorm die hij ziet. Wanneer de beeldtaal een 
combinatie is van onbekende en bekende elementen, wordt de toeschouwer zijn verbeelding 
geprikkeld om betekenis te kunnen geven aan wat hij/ zij ervaart. Door de opvattingen van 
Vanderbeeken (2009) en Van Maanen (2010) te combineren kan er een belangrijke conclusie 
getrokken worden. Een immersieve voorstelling maakt gebruik van uitdagende communicatie en is 
dus niet decoratief of comfortabel. Hoewel deze opvatting past binnen het theoretisch kader komt 
dit niet naar voren in interviews met de focusgroepen. Deze lijken de immersieve momenten 
comfortabel te vinden en hebben niet het idee enige moeite te hoeven doen op deze momenten. 
 
Als de vorm onderdeel is van de dramaturgie, zoals bij voorstelling A en C, en bestaat uit bekende 
en onbekende vormen, dan veroorzaakt dit een narratieve verbinding tussen de toeschouwer en de 
voorstelling. Het zorgt tevens voor een stevige basis, waarop de voorstelling verder kan bouwen. 
De basis van de gehele voorstelling rust dus op de verbeelding van de toeschouwer. Wanneer de 
toeschouwer stopt zijn verbeelding te gebruiken, stort de gecreëerde wereld als een kaartenhuis 
ineen. De uitdaging ligt dus bij het blijven prikkelen van de verbeelding. In de tussenconclusie van 
voorstelling C wordt beschreven hoe de maker(s) van de voorstellingen Nergens en NXT LVL dit 
hebben gedaan. 
 
Wanneer de toeschouwer betekenis aan de vorm heeft gegeven, hoeft hij zijn verbeelding verder 
niet te gebruiken. Maar wanneer er opnieuw een onbekend element wordt toegevoegd, dient hij 
opnieuw zijn verbeelding aan te spreken, om weer logica aan te brengen en betekenis te geven 
aan de nieuwe situatie. De kunst zit dan in het door bouwen op de esthetische code, zonder dat 
deze voorspelbaar wordt. Uit de conclusie, in paragraaf 8.1, blijkt dat er verschillende manieren zijn 
om dit te bereiken: het gebruiken van een emersieve strategie, het breken met de theatrale code, 
het weglaten van een tekensysteem, enzovoort. Onderdeel van het verrassende effect op de 
toeschouwer is het ritme van de voorstelling. Ritme in theater is de organisatie van tekens in tijd. 
De tekensystemen die samen de esthetische code vormen, moeten dus blijven ontwikkelen om bij 
te dragen aan een dynamisch ritme. Een van de makers van voorstelling A noemt dit het ‘blijven 
voorlopen op de toeschouwer’. Ook een dynamisch ritme stimuleert de verbeelding en zorgt ervoor 
dat de voorstelling spannender wordt.  
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De opvatting van Joostens (2012)  over de rol die het distributie domein kan spelen bij het 
receptieproces van de toeschouwer wordt bevestigt in de conclusie van dit onderzoek. Uit de 
reacties van de focusgroepen wordt duidelijk dat het distributie domein inderdaad de beleving van 
de artistieke kern kan stimuleren en verstoren. Het wordt duidelijk dat de esthetische code in de 
voorstelling, die helder moet zijn en richtlijn zijn voor alle tekensystemen, ook kan worden 
toegepast op de rest van het event. Wellicht dat het distributiedomein zijn eigen immersieve 
strategieën zou kunnen toepassen om de immersieve artistieke kern extra tot zijn recht te doen 
komen. 
 
Wanneer de resultaten van dit onderzoek in het theoretische kader worden geplaatst, zou ik 
kunnen concluderen dat een voorstelling, waarin de toeschouwer constant geprikkeld wordt om zijn 
verbeelding te gebruiken, een immersieve ervaring veroorzaakt. Ik ben van mening dat immersie, 
zoals beschreven door Vanderbeeken (2009), een staat van zijn is, waarin de verbeelding van de 
toeschouwer constant geprikkeld wordt en in een soort stroom terecht komt. Hierdoor ervaart het 
publiek de uitdagende communicatie van de voorstelling ook niet als uitdagend. Doordat de 
verbeelding op een zeer specifieke manier wordt aangesproken komt deze op en ‘hoger’ niveau 
terecht waarin een hoge concentratie en creativiteit wordt aangeboord in de toeschouwer. Deze 
staat van zijn zou kunnen worden vergeleken met flow een begrip bedacht door Mihaly 
Csikszentmihalyi (1999). 
 
8.2.3 Reflectie op het onderzoek 
De cyclische wijze waarop dit onderzoek is vormgegeven, is niet volledig tot haar recht gekomen. 
Door tijdsdruk en praktische overwegingen hebben het schrijven van verschillende hoofdstukken en 
het maken van denkstappen soms niet in een logische volgorde plaatsgevonden. Als gevolg 
hiervan zijn de vragen aan de regisseurs, makers of focusgroep soms minder gericht dan ik later 
graag had gewild. 
De keuze voor de voorstellingen A, B en C heeft direct invloed op de resultaten van dit onderzoek. 
De conclusie dat er daarom minder immersieve strategieën naar boven zijn gekomen, zou 
getrokken kunnen worden.  
De bevindingen geven inzicht in de manier waarop een voorstelling werkt op de ervaring van de 
toeschouwer, waarbij de verbeelding het focuspunt is. Daarnaast leggen de resultaten een 
onderliggend principe bloot. De immersieve strategieën en voorwaarden, die ik heb ontdekt, doen 
dienst om de verbeelding te prikkelen. Dit onderzoek heeft mij op een nieuwe manier laten kijken 
naar de kracht van de verbeelding. De ontdekking dat een voorstelling door het langdurige 
prikkelen van een specifieke vorm verbeelding een immersieve ervaring te weeg kan brengen geeft 
een interessant startpunt voor een artistiek onderzoek. 
Met deze kennis kijk ik op een andere manier naar mijn lessen op de opleiding Docent Theater in 
Leeuwarden. Theorieën uit de lessen over postdramatische dramaturgie vallen nu meer op zijn 
plaats en krijgen een kader binnen het onderwerp ‘publiekservaring’. De voor mij vrij losse theorie 
over zaken als ritme en beeldtaal is nu direct gekoppeld aan de werking op het publiek.  
 
8.2.4 Vervolgonderzoek 
Het inzicht dat uit dit onderzoek voortvloeit, kan als basis dienen voor elke hedendaagse 
theatermaker, om tot nieuwe immersieve strategieën te komen, zoals de emersieve strategieën van 
Vanderbeeken (2009). Een mogelijk vervolgonderzoek kan verschillende vormen aannemen. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk verder op zoek te gaan naar immersieve strategieën in voorstellingen van 
makers, regisseurs of groepen die hierop gefocust zijn. Op die manier zijn er wellicht nog tientallen 
immersieve strategieën te ontdekken, die al onbewust of bewust worden gebruikt. Een ander 
vervolgonderzoek heeft een meer praktische aard. In dit vervolgonderzoek kan de uitdaging 
worden aangegaan via een voorstelling, die constant immersief is. Dit onderzoek kan daarbij 
fungeren als basis. De resultaten kunnen extra inzicht geven in de manier waarop een immersieve 
voorstelling gemaakt wordt. Ook zou ik graag deze specifieke vorm van verbeelding verder 
onderzoeken. Zoals in de vorige paragraaf word aangestipt zouden er overeenkomsten kunnen zijn 
tussen een immersieve ervaring en flow. 
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Hoofdstuk 9 – Vakvisie 
 
In dit hoofdstuk gebruik ik de conclusies van dit onderzoek om mijn vakvisie uiteen te zetten. Door 
het uitvoeren van dit onderzoek is voor mij het belang van de verbeelding in theater als vakgebied 
nogmaals benadrukt. De manier waarop de verbeelding geprikkeld en getraind wordt, is veel aan 
de orde gekomen in de lessen, die gericht zijn op educatie, van de opleiding Docent Theater.  
Bij het maken van een voorstelling heb ik de verbeelding altijd meer als een onderdeel van het 
grotere geheel beschouwd. Uit dit onderzoek blijkt dat de verbeelding essentieel is voor de 
theaterervaring die ik zou willen creëren als maker of regisseur. Zonder het aanspreken van de 
verbeelding verbindt het publiek zich niet met wat er op het toneel gebeurt. Dan gaat het aspect dat 
theater onderscheidt van andere kunstvormen, zoals Vanderbeeken (2009) aangeeft, verloren. 
Theater bestaat in het hier en nu, en heeft daarom de kans dichtbij de toeschouwer te komen. Na 
dit onderzoek kan ik verschillende theorieën, die ik heb geleerd op de opleiding (vooral bij de 
lessen postdramatische dramaturgie), plaatsen binnen het kader van publiekservaring. Ik heb 
inzicht verkregen in de directe werking van losse elementen in een voorstelling op de ervaring van 
het publiek en in de fragile samenhang van alle tekensystemen binnen esthetische ne theatrale 
codes. Het begrijpen van deze werking zal mij helpen met het maken van mijn afstudeervoorstelling 
en geeft richtlijnen voor het bewust creëren van een theaterervaring voor de toeschouwers.  
Vanuit educatief oogpunt heb ik de verbeelding altijd interessant gevonden. Ik besef dat mijn 
persoonlijke behoefte voor een immersieve ervaring tijdens een voorstelling een indicatie kan zijn 
van een grotere vraag. Hebben volwassenen niet dezelfde behoefte als kinderen, om de 
verbeelding te ontwikkelen en te trainen? Tijdens het literatuuronderzoek kwam ik in het boek: 
Virtual Art: From Illusion to Immersion van Olivier Grau (2003) een hoofdstuk tegen, waarin Grau 
(2003) schrijft over de behoefte van de mens om te worden ondergedompeld, ofwel de behoefte 
aan een immersieve ervaring. Indien immersie, zoals Vanderbeeken (2009) concludeert, in het 
hedendaags theater daadwerkelijk een staat van verbeelding is, zou dit aantonen dat de behoefte 
van de mens om zijn verbeelding te gebruiken, diepgeworteld zit. Het gebruiken van de verbeelding 
zorgt ervoor dat men in staat is om te dromen, tot ideeënte komen, in te beelden, te fantaseren, te 
brainstormen, enzovoort. Dit zijn allemaal kwaliteiten die iedere volwassene zou kunnen inzetten 
om zichzelf en zijn omgeving te ontwikkelen, stimuleren en inspireren. Kan het bekijken van een 
immersieve voorstelling ervoor zorgen dat een volwassene zijn verbeelding traint en in de toekomst 
vaker gebruikt? Deze vraag zal ik me, tot ver na mijn afstuderen, blijven stellen. De verbeelding als 
educatief doel voor volwassenen tijdens het zien van een voorstelling is dan ook iets waar ik graag 
verder mee wil experimenteren.  
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