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Het project

YesWeAre In (YWAI) is een Erasmus+ Strategisch Partnerschap gefinancierd door
het Belgisch Nationaal Agentschap EPOS.

Het basisidee van het project kwam voort uit de 2016
studie over Cultuur, Steden en Identiteit in Europa
door het Europese EESC, dat verklaarde dat cultuur
een hulpmiddel kan zijn voor de integratie en inclusie
van mensenmet een handicap.Onze samenleving
wordt beter als we zorgen voor meer toegang tot
kunst voor/door mensen met een handicap, omdat
het ons in staat stelt om de creativiteit van al onze
burgers te benutten.

Bovendien, terwijl digitale geletterdheid en de
vaardigheden om te werken met sociale media meer
en meer basis elementen in het dagelijks leven
worden , hebbenmeer dan 30% van de
gehandicapten volwassenen – vergeleken met 11%
van de niet-gehandicapten volwassenen - nog nooit
internet gebruikt.

Dit inspireerde dit project waarbij personenmet
leerproblemen betrokken konden worden bij
artistieke activiteiten, door het internet en sociale
media te gebruiken om ze samen te brengen.

YWAI plande een reeks gezamenlijke meerdaagse
workshops in drie partnerlanden (België, Kroatië en
Finland), waar deelnemers – of ambassadeurs – met
leerstoornissen zouden samenwerken in
verschillende theateractiviteiten, en zo samen een
gemeenschappelijke theatervoorstelling zouden
brengen op het einde van het project.

Tussen deze gezamenlijke workshops, zouden deze ambassadeurs samenmet hun
collega’s thuis in hun lokale groepen, regelmatig livestreamenmet de groepen in de
andere landen, zodat ze intens konden blijven samenwerken.
De gezamenlijke meerdaagse workshops zouden worden gefilmd om een reeks
documentaires te produceren, en de opgedane kennis over livestreaming zou
worden samengebracht in een handboek (dat u nu aan het lezen bent!).

Het projectYWAI bestaat uit 6 partners:
GC DeZeyp (België) (Projectcoördinator)
Trešnjevka Cultureel Centrum (Kroatië)
Universiteit vanWolverhampton (Verenigd Koninkrijk)
ACCAC wereldwijd (Finland)
University of Atypical (Verenigd Koninkrijk)

Mediaraven (België)
Mediaraven is de expert op het gebied van
livestreaming terwijl de andere vijf partners elk met
hun theatergroep werken aan een gezamenlijke
livestream theaterstuk.

COVID-19

Bij het begin van de Europese lockdown door de
COVID-19 pandemie in maart 2020, hadden de
ambassadeurs van de project theatergroepen elkaar
al ontmoet in tweemeerdaagse workshops, in België
en Kroatië. Een derde workshop was gepland in
Finland in september 2020.

Vanaf de start van het project hebben de
theatergroepen regelmatig met elkaar
gelivestreamd, en zo met elke andere theatergroep
in contact gebleven. Wanneer door de lockdown and
andere covid maatregelen, de openbare ruimtes
gesloten werden en veel van het theater
groepsdeelnemers (geclassificeerd als kwetsbaar)
dienden te worden afgeschermd, werd het
onmogelijk om deze groepsactiviteiten voort te
zetten.

Omdat de theatergroepen al ervaring in
livestreaming hadden opgebouwd, gingen ze waar
enigszins mogelijk door met livestreamen op hun

lokale niveau, om dan langzaam terug uit te breiden naar internationaal niveau
naarmate de pandemie voortduurde.

In deze brochure vindt u enkele belemmeringen voor livestreaming die we hebben
geïdentificeerd.Voor hetVK en Finland waren de belemmeringen relatief klein of
snel op te lossen (althans voor een deel van de deelnemers, niet voor alle). Andere
landen, zoals Kroatië, waren genoodzaakt livestreaming volledig stil te leggen.

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/culture-cities-and-identity-europe
https://www.dezeyp.be/
http://cekate.hr/
https://www.wlv.ac.uk
https://accac.global/
https://universityofatypical.org/
https://www.mediaraven.be/
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Gebruikte methodieken
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Waar livestreaming niet mogelijk was, zijn we overgestapt op het gebruik van video's
als een manier om te verbinden, om in contact te blijven. Deelnemers filmden een
korte video van hun dagelijkse activiteiten of andere dingen die ze wilden delen, en
plaatsten deze naar eenWhatsApp-groep om zo contact te houdenmet hun
medespelers en begeleiders. Dit was bijzonder belangrijk in het tegengaan van hun
isolement en om de deelnemers streefdoelen en perspectieven te geven tijdens de
pandemie. Het hield ook de Deelnemers verbonden aan het projectYWAI dat ze
waren gestart.

Het project werd verlengdmet zes maanden, van de oorspronkelijk geplande
einddatum van april 2021 totOktober 2021, in de hoop dat problemenmet
betrekking tot de pandemie sneller zouden zijn opgelost. Uiteindelijk moesten,
omwille van de prioriteit van zorg voor de gezondheid en veiligheid van de
ambassadeurs, ook de laatste workshop in Finland en de eindproductie volledig
worden opgegeven. Maar het is duidelijk dat hun ontmoetingen eerder in het
project, en hun praktijk in livestreaming en sociale media, voor velen van de
ambassadeurs geholpen hebben om contact met elkaar te onderhouden enminder
geïsoleerd te zijn tijdens de lange periodes van afscherming.

Opmerking over taal

Bij dit project zijn partners uit verschillende landen betrokken, en we zijn er ons van
bewust dat elk land verschillende voorkeurstermen heeft binnen zijn gemeenschap
van personenmet beperkingen. Aangezien dit document eerst in het Engels is
geschreven, gebruiken we de termen: "gehandicapte" en "persoonmet een
leerstoornis" in overeenstemmingmet het huidigeVK Engelse voorkeuren.

Sommige groepen ontwikkelden "rituelen"
om interesse in het project behouden. De
Finse groep beëindigde bijvoorbeeld elke
sessie lokaal met het uitspreken van hun
namen, dan een gebaar samen, om te
besluiten met samen: “YES,WeAre IN!!!".

Andere groepen hadden andere
teambuilding activiteiten. De Kroatische
groep ontwierp hun eigenT-shirts met
betrekking tot de project om te kunnen
dragen tijdens groepsactiviteiten.

Hoewel kon worden aangenomen dat
deelnemers die elkaar konden ontmoeten
tijdens internationale reizen, meer zouden
betrokken zijn bij het project, spraken
sommige leden van de groepen de voorkeur
uit niet om te reizen. De internationale
ontmoetingenmet beperktere groep
(ambassadeurs) en de livestream-
evenementen voor iedereen, vormden een
goeie mix.

Om de belangstelling te wekken en de
reizen van de ambassadeurs voor te
bereiden, bekeken sommige groepen foto's
van hun bestemmingen. Anderen deelden
WhatsApp-berichten of berichten op de
Facebook-pagina van het project.

Dit soort samenwerking met personenmet
beperkingen kan soms tot aanpassingen
leiden voor de hele groep. Bijvoorbeeld waar
groepen lokaal gewoon waren aan kortere
(10-15 minuten) sessies en sommige van hen
zich niet konden aanpassen aan de langere
workshops. Met meer groepen samen duurt
nu eenmaal langer. Oefening in
samenwerking met respect voor ieders
mogelijkheden.

In de workshops digitale tools en
livestreaming, hebben we ons gericht op
praktische oefeningen en overdracht van
technische vaardigheden.

In artistieke workshops, pasten de artistieke
regisseurs basistheatertechnieken toe, vooral
gericht op fysieke theater. Ze gebruikten vaak
oefeningen die samen konden gedaan worden
via livestream – bijvoorbeeld het gooien van
een bal van een scherm naar het volgende.

De inhoud van de geplande finaleTheater
uitvoering was vooral rond het laten zien van
de overeenkomsten en verschillen tussen
deelnemers zelf en tussen hun omgeving, hun
woonplaats.

Alle methoden hadden dezelfde basis: theater
en kunst combineren om deze educatieve
doelstelling te bereiken, leren over elkaar.

De deelnemers betrokken
krĳgen

In het begin was het moeilijk het idee van het
project uit te leggen aan de deelnemers, de
theater groepen, want het was heel anders
dan de activiteiten waaraan ze samen
voorheen hadden gewerkt. Eens de
livestream-bijeenkomsten begonnen waren,
groeide de betrokkenheid en het
enthousiasme omdat de betekenis helderder
werd.

Alle deelnemers hebben een vereenkomst
getekend om deel te nemen aan het project,
ook zij die niet als ambassadeurs persoonlijk
naar workshops reizen. Dit engagement hielp
hen om zich betrokken te voelen in een
Europese werking, en was een soort
verbintenis tot het samen bereiken van de
resultaten van het project.



Dank je wel, geweldige ambassadeurs
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De workshop inTampere zou de artistieke
voorbereiding zijn geweest voor de laatste
livestream-theaterproductie van het project.
Een voorstelling over hoe mensenmet een
beperking hun eigen leefomgeving ervaren.
De groep inTampere gebruikte dit thema om
de derde film te maken, een videoproductie
gebaseerd op poëzie. Eenzaamheid, een van
de belangrijkste elementen van de pandemie,
was de rode draad die door de voorstelling
loopt.
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De tweede bijeenkomst vond plaats in
het prachtige Tresnjevka Cultureel
Centrum in Zagreb. Praktischelivestream-oefeningen zouden kunnen
plaatsvinden in de verschillendevergaderzalen van het centrum (één zaal
per land). De workshops vonden plaats
in de prachtige theaterzaal.
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Om iedereen te helpen die in de toekomst een artistieke livestream-reis met personenmet beperkingen wil maken, heeftYESWEARE IN tijdens het project vier video's gemaakt.

De eerste twee video's werden gefilmd tijdens workshops in België en Kroatië.Twee leermomenten waarin vijf ambassadeurs (acteurs met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking) van de vijf theatergroepen elkaar ontmoetten, en zowel theaterworkshops als video-opname-oefeningen samen deden. Deze twee video's tonen impressies van zowel
ambassadeurs als regisseurs.

De derde video had over onze derde workshopmoeten gaan, in Finland. Helaas maakte deCovid pandemie deze ontmoeting onmogelijk. Door Covid zagen verschillende
theatergroepen zich zelfs genoodzaakt hun eigen bijeenkomsten stop te zetten.Ook daar - waar het ook maar kon - werd livestream een instrument om elkaar te ontmoeten. De
ervaring die is opgedaan in de eerste twee bijeenkomsten en in de livestream repetities vanYESWEARE IN hielp hierbij. Een poëtische video vervangt de geplande derde film.

Onze vierde video is een documentaire over het hele project.

YES WE ARE IN in beeld / videos

https://www.youtube.com/watch?v=ekgASdW-Lto
https://www.youtube.com/watch?v=4jcY9xgnm8U
https://www.youtube.com/watch?v=4jcY9xgnm8U
https://www.youtube.com/watch?v=7l5mHW8GqsE
https://www.youtube.com/watch?v=7l5mHW8GqsE
https://www.youtube.com/watch?v=ekgASdW-Lto
https://www.youtube.com/watch?v=v7xPRFP0SaA
https://www.youtube.com/watch?v=v7xPRFP0SaA
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Werken met verschillende
soorten deelnemers

Hoe een ruimte schikken voor
livestreaming

• Fysieke ruimte
• Zoek een ruimte waar je hele groep voor de camera kan passen en gezien kan worden.
• Bedenk dat de kijkruimte kleiner wordt naarmate deelnemers dichter bij de camera komen.
• Als je elke keer dezelfde ruimte gebruikt, is het een goed idee om op de vloer te markeren tot
waar deelnemers kunnen staan en gezien worden op de camera. Dit betekent dat deelnemers
niet hoeven na te denken over binnen het beeld blijven tijdens de workshop.

• Wat banken of stoelen achterin de ruimte is handig als uw eigen groep even stopt en kijkt wat
een andere groep doet. Groepsleden die moeite hebbenmet lang rechtstaan kunnen ze ook
gebruiken om een pauze te nemen, terwijl ze toch in beeld blijven.

• Als u een oefening doet die a�ankelijk is van gezichtsuitdrukkingen, moeten uw deelnemers
veel dichter bij de camera komen om duidelijk te worden gezien door kijkers (dus de ruimte die
u kunt gebruiken erkleint).

•

Voor welke activiteiten werkt live
streaming goed?

• Bewegingsactiviteiten – bewegingen zijn meestal beter te
zien dan oefeningen waar gezichtsuitdrukkingen
belangrijker zijn.

• Bewegingsactiviteiten waarbij de bovenste helft van het
lichaamwordt gebruikt, maar alleen als het moeilijk is om
volledige lichamen in beeld te laten zien in je werk ruimte.

Technische opstelling

• U kunt een laptopcamera gebruiken om uw groep te filmen.
• Het kan helpen om:
• je smartphone te gebruiken als extra camera.
• een projector aan te sluiten op uw laptop, om uw scherm groter te tonen tegen een
muur, en zo het voor je groep gemakkelijker te maken om demensen te zien met
wie ze livestreamen tijdens de oefeningen.

• een extra microfoon te gebruiken zoals een Zoom recorder, zodat de mensen met
wie je aan het livestreamen bent je groep duidelijker horen.

• een externe gedrade of draadloze luidspreker te gebruiken, zodat je groep de
anderen met wie je livestreamt beter kan horen.

Meertalige groepen

• Bewegingsactiviteiten die weinig spraak vereisen, zijn sneller en
gemakkelijker te implementeren.

• Voorafgaande voorbereiding en bespreking van de inhoud kan nuttig zijn,
om begeleiders meer tijd om het kernidee te begrijpen en te vertalen in
helder instructies.

• De taalbarrière kan betekenen dat de artistiek leider van de groep altijd
uiteindelijk faciliterend handelend, en dat er geenmogelijkheid is voor
deelnemers om te (leren) faciliteren.

• Begeleiders moeten duidelijk zijn wie wanneer aan de beurt komt, welke
groep of persoon is neemt wanneer het initiatief.

Deelnemers met leerproblemen

• Houd alle instructies duidelijk, kort en eenvoudig.
• Als je deelnemers hebt met verschillende handicaps en niveaus, kan het handig zijn om
een deelnemer die moeite heeft met het volgen van de instructies te koppelen aan een
deelnemer die het fysiek moeilijk heeft om de handelingen uit te voeren, zodat ze een
steun zijn voor elkaar.

• Als u toegang heeft tot meer dan één kamer, kan uw groep livestreaming oefenen door
op te splitsen in verschillende kamers, voordat u gaat livestreamenmet andere groepen.

• Als deelnemers mogelijk verzorgers of familieleden nodig hebben om hen te helpen
contact te leggen via livestreaming, is het een goed idee om die mensen aan boord te
krijgen en voor te bereiden, met regelmatige herinneringsmails en updates zodat ze
beschikbaar zijn voor de sessies.

Zittende deelnemers

• Denk aan de fysieke ruimtetips, en houdt rekening met
het verticale gezichtsveld van uw camera. Zittende
deelnemers hebbenmogelijk minder ruimte om in te
werken, om ervoor te zorgen dat ze zijn nog steeds te
zien op beeld.

• Zittende deelnemers zullen waarschijnlijk vooraan
moeten zitten, het dichtst bij de camera.
• Als je fysieke theateractiviteiten doet die minder zijn
handig voor de zittende deelnemers, kan je hen erbij
betrekken het het vertellen over de scènes.
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Optie 1: Foto's en video's delen via WhatsApp:

• Maak eenWhatsApp-groep voor uw groep.
• Voeg al uw deelnemers toe.
• Vraag hen om video's op te nemen en foto's te maken (van een specifiek
ding of handeling) met een smartphone.

• Vraag ze om ze in de groep te plaatsen.

Optie 2: Videochat in WhatsApp:

• Met maximaal 4 personen kun je videochatten inWhatsApp.

Optie 3: Videochat in Zoom:

• Download de ZoomCloudMeetings-app en registreer een account of log in
op een bestaand account.

• Vraag uw deelnemers omZoomCloudMeetings te downloaden en te
installeren (ze hoeven niet in te loggen of te registreren als ze alleen
deelnemen en nooit zelf een sessie opstarten).

• Start een Zoommeeting met je telefoon of computer (tip: houd je telefoon
horizontaal vast om het scherm optimaal te vullen).

• Plak de vergaderlink in deWhatsApp-groep (of stuur deze via e-mail naar
deelnemers die geenWhatsApp hebben).

• Vraag de deelnemers om op
de link te klikken en ze zullen
automatisch worden
verbondenmet de sessie.

• Vraag elke deelnemer om een
naam te typen en opOK te
klikken.

• Vertel de deelnemers dat het
na het klikken opOK, even
duurt om te worden
verbondenmet de
groepsessie.

Wanneer u eenmelding ontvangt,
geef elke deelnemer zo snel
mogelijk toegang tot de sessie.

• Vraag de deelnemers om de app toe te
staan hun camera te activeren.

• Vraag de deelnemers om op de rode
camera te klikken om de video te starten
(tip: hou uw telefoon horizontaal om het
scherm te vullen).

Hoe start je met livestreamen met je groep

Andere livestream
software

OBS (open broadcast software) voor video-opname
en live streaming

Jitsi Meet (livestreaming)

https://obsproject.com/
https://meet.jit.si/


Belemmeringen voor
livestreaming

Technisch

• Beperkte ofWIFI / internettoegang.
• Beperkte of geen toegang tot een
smartphone of laptop met camera.

• Gebrek aan toegang tot software die
nodig is voor videobewerking enz.

Technische ondersteuning

• Deelnemers kunnen de instructies om
deel te nemen aan een livestream zonder
extra ondersteuning niet volgen.

• De verzorgers van deelnemers willen of
kunnen de instructies om deel te nemen
aan een livestream niet volgen.

• Groepsleider kan eenApple-gebruiker
zijn dieAndroid-gebruikers niet kan
adviseren welke knoppen ze moeten
indrukken (of omgekeerd).

Praktisch

• Fysieke ruimtes zijn gesloten, volgeboekt
of te duur.

• Wanneer deelnemers livestreamen
vanuit een verzorgingshuis, kunnen ze
andere mensen uitnodigen ommee te
doen aan de livestream, waardoor
activiteiten die gericht zijn op een
specifieke voorstelling of project, kunnen
worden gehinderd.
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Een livestream-optreden voor een groep
plannen

16

Bedoeld wordt een voorstelling waarbij één groep live op het podium staat en een of
meer extra groepen via livestream deelnemen aan de voorstelling.

Technisch

Jij hebt nodig:
• toegang tot een podium (alleen live groep).
• een sterke en stabiele internetverbinding.
• apparatuur om tijdens een voorstelling één of meerdere schermen te projecteren.
• sprekers die zullen oppikken wat de live gestreamde groep zegt voor het publiek
(alleen live groep).

Inhoud

Er zijn twee hoofdstructuren voor de uitvoering:
1. Alle groepen komen een thema overeen en vervolgens maakt elke groep zijn eigen
voorstelling op basis van dat thema (zoals een variétéshow).

2. Alle groepen komen een lineair script overeen en vervolgens voert elke groep een
deel van het script uit (multi-act play).

De structuur van de variétéshow is misschien beter voor groepen die verschillende
technieken hebben en zich willen concentreren op het ontwikkelen van hun expertise
(bijvoorbeeld de ene groep richt zich opmuziek, de andere opmime en ze willen allebei
blijven werken in hun aandachtsgebied). Het werkt ook goed voor groepen die een
minder formele structuur willen of niet gebonden willen zijn aan een script.

Het is belangrijk om zo vroegmogelijk te beslissen welke structuur u gaat gebruiken.
Spreek voor beide structuren een hoofdregisseur af die alle groepen acties en deadlines
in de aanloop naar de uiteindelijke uitvoering zal informeren. Ideeën en doelen delen is
geweldig, maar op een gegevenmoment moet één contactpersoon de leiding nemen
en alle groepsleiders aansturen, zodat iedereen duidelijk is over het proces en de
volgende stappen. Anders kunnen groepen vast komen te zitten terwijl ze wachten op
actie, of overweldigd worden door te veel mogelijkheden.

YWAI gebruikte een kader om elke groep de vrijheid te geven om hun eigen verhaal te
vertellen, terwijl ze een aantal gezamenlijke elementen binnenbrachten die iedereen
kon doen. Het frame is ontworpen om de opstelling van de livestreamruimte en de
moeilijkheden ervan als onderdeel van de uitvoering te laten zien, samenmet de
groepen die op elkaar wachten ommee te doen.Ook de verschillende talen van de
partners werden opgenomen in het concept.

Methodologie

Wanneer je verschillende artistiek leiders samenbrengt, zal iedereen een andere
werkstijl hebben, en het zal belangrijk zijn wanneer je elkaar voor het eerst
ontmoet omwat tijd te besteden aan het bekijken van ieders werkstijl en ieders
culturele eigenheden.

Vraag elke artistiek leider naar hun visie en wat ze willen maken. Denken ze aan
fysiek theater, zoals clownerie en mime?Of zingen en dansen?Of iets anders.
Willen ze dat deelnemers de kans krijgen om hun persoonlijke leven en ervaringen
in te brengen en vragen te beantwoorden die voor hen belangrijk zijn?Of richten
ze zich meer op het uiterlijk van bepaalde digitale scènes?

Ontdek hoe de artistiek leiders gewoonlijk werken met hun groep. Komen de
deelnemers met ideeën of muziek en leiden ze de activiteiten?Of komt de
artistiek leider meestal met de ideeën en laat hij de deelnemers volgen? Is er
meestal veel discussie voordat aan iets nieuws wordt begonnen, of duiken de
deelnemers er graag direct in?Vindt de groep het leuk om een concreet idee
vroeg vast te nemen en het vervolgens te verfijnen in elke sessie; of heb je een
algemeen idee als uitgangspunt, om het dan elke week uit te breiden en
wijzigingen aan te brengen tot aan de uiteindelijke uitvoering?

Hoe goed kennen de deelnemers elkaar?Als ze al lang samenwerken, kunnen ze
zich misschien sneller voorbereiden en hebben ze meer mogelijkheden voor hun
optreden.

Kijk naar de verschillende niveaus en vaardigheden binnen elke groep. Is er een
mix van leerstoornis en lichamelijke handicap? Hebben sommige deelnemers
beide?Welke invloed heeft dit op de activiteiten die de groep kan doen?

Hoe groot zijn de individuele groepen en de gecombineerde groep? Een grote
lokale groep geeft misschien veel mogelijkheden, maar is moeilijker in één
verhaal te vatten.Voor livestreaming kan het hebben vanmeer dan drie groepen
moeilijk te beheren zijn, zowel technisch als in termen van het volgen van wat er
in elke groep gebeurt. Hoemeer mensen, hoe meer tijd elke deelnemer besteedt
aan luisteren en niet doen. Daar komt nog bij, als je meerdere mensen hebt met
hun eigen meningen en dingen die ze willen probeer, er kan veel tijd worden
besteed aan het afspreken van wat te doen en hoe u zich moet concentreren.
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Begin zo vroegmogelijk in het proces met livestreamen. In het begin zal je
waarschijnlijk verschillende sessies doorbrengen om gewoon te wennen aan
de technische set-up, en een paar "verspilde" sessies hebben voordat iedereen
vertrouwd genoeg is met de setup om te kunnen beginnenmet repeteren.

Houd er echter rekening mee dat het misschien niet mogelijk is om een
gemeenschappelijke voorstelling te bouwen puur via livestream. In dit project
waren de fysische workshops essentieel om iedereen bij elkaar te krijgen,
elkaar dingen te laten zien en elkaar beter te begrijpen.

Ten slotte kan het beheren van agenda's en tijdzones één van demoeilijkste
aspecten zijn in een gecombineerde voorstelling, vooral als elke groep
verschillende vaste werktijden heeft, of alleen op vaste dagen toegang heeft
tot de ruimte. Een maximum van drie verschillende tijdzones lijkt ons
beheersbaar.

1. Het podium is leeg
2. Acteurs komen ter plaatse met stoelen, rekwisieten (clown-neuzen, ballonnen,
dozen…)

3. Er tikt een klok
4. Acteurs rennen terwijl ze naar de klok kijken met camera's, smartphones,
laptops aanpassen, codes roepen, verkeerde codes... proberen verbinding te
maken...

5. Er verschijnt een ander land op een scherm
6. Paniek, we zijn nog niet klaar.
7. Een ander land duikt op.
8. Bijna daar, ik begin hallo te zeggen
9. Het mislukken van elkaar zien, schermenmet en zonder geluid worden
(gespeeld), en gaan door, totdat iedereen gaat zitten, ook op het podium en
samen naar het publiek kijken. (doosjes, clownsneuzen, ballonnen in de
handen)

Stilte
10.Terwijl alle acteurs naar het publiek kijken begint een video. (een compilatie
van alle mensen die elkaar ontmoeten, repeteren, opnieuw ontmoeten, …)*

11. Video stopt.
12.Er komt een land binnen op een scherm, en nog een, en nog, tot iedereen op
scherm is.

13.Het thuisland (op het podium) laat zien wat ze als scene hebben voorbereid.
14.Alle andere landen zijn enthousiast....op dat moment valt de verbinding weer
weg.

15.Paniek opnieuw, proberen te verbinden. (zie scène 8)
16.De acteurs gaan zitten, ze kijken naar het publiek.

Stilte
17. Terwijl de acteurs naar het publiek kijken, zetten ze hun gezichtsmaskers op.
18.Er wordt een video gestart. (compilatie quarantainerepetities, quarantaine
lifestyle, korte woorden over het elkaar missen, korte woordenmet neuzen en
dozen, eenzame thuisrepetities met het doorgeven van een doos)*

19.Video stopt
20.De groepen tonen op scène de doos of clown scènes / de dans met stier. / de
spiegel. één scène waar wemet z'n allen aan hebben gewerkt.

21.Video met alle gezichten bij elkaar *
22.Licht op de klok

Zwart.

YWAI algemeen kader voor de
theatervoorstelling



Ontmoet onze
artistiek
leiders
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Finland - Jarmo Skön VK (Engeland) - Wendy Harper
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Lente 2020
Door het projectYESWEARE IN was het gebruik van Zoom al vertrouwd toen de pandemie begon, dus de
overstap naar online werken was makkelijker.

Sommige van deTampere-ambassadeurs die bij ouders/voogden woonden, werden bereikt en degenen
die in groepshuizen woonden, waren ook gemakkelijker te bereiken. Helaas konden enkele thuiswonende
leden van het team niet deelnemen wegens gebrek aan uitrusting en digitale vaardigheden.Ook namen
vier internationale ambassadeurs deel aan de workshops op afstand.

De deelnemers begonnen om het project draaiende te houden een videodagboek te maken over hun
leven tijdens de lockdown. De digitale vaardigheden van iedereen groeiden tijdens het verloop van het
project.

Herfst 2020 / Lente 2021
Wärjäämö dagcentrum profiteerde verder van de digitale vaardigheden die in het project werden geleerd
en introduceerde hybride zoomwerk in kleine groepen tijdens dagactiviteiten. Zoomwerd gebruikt om
verschillende groepenmet elkaar te verbinden, zodat de deelnemers op een bepaalde dag collega's
konden zien die in verschillende andere afdelingen aan het werk waren inWärjäämö.

De vriendschappen die in het project zijn ontstaan tussen kunstenaars uit verschillende landen zijn blijven
bestaan en ze houden contact met via bijv. Facebook- enYouTube-kanalen.

Lente 2021 / Herfst 2021
In deze periode richtte de groep zich op het samenmaken van de artistieke output. Het idee moest
verschillende keren worden veranderd, van een theatervoorstelling in een korte film en uiteindelijk in een
poëtische muziek-video-collectie. In de uiteindelijke realisatie "Een vriend genaamd eenzaamheid -
visuele Ep", waren de ambassadeurs heel actief betrokken. Ze waren betrokken bij alle facetten van het
filmmaken: script en gedichten, muziek, acteren, filmen, monteren, promoten en distribueren. De
realisatie en uitvoering van het project was vaak een uitdaging, maar het uiteindelijke resultaat was beter
dan verwacht.

De première vond plaats in augustus 2021 als onderdeel van hetACCACCulture 2.0 Festival. De video's
werden ook gezien in het BounceArts Festival Online-programma in Belfast, in oktober 2021. Het werd er
ook nationaal vertoond op het officiële programma van de International Disability Day

voor verschillende groepenmet een handicap.

De auteurs waren erg blij met het resultaat, een bron van empowerment
en het reële gevoel van mede-eigenaarschap van een artistieke
realisatie. Met ook het zich bewust zijn als acteur, speler, danser deel uit
te maken van het lokale, maar ook het Europese cultuurveld.

Er is een beslissing genomen om een YWAI-sluitingsceremonie te
organiseren in januari 2022, voor alleWärjäämö kunstenaars en

medewerkers om de laatste documentaire af te spelen op scherm en om de
goede herinneringen en praktijken vanYESWEARE IN te delen.

Toen wemet het project begonnen, had ik nog niet eerder aan livestreaming
gedaan. Ik was er helemaal nieuw in, omdat het gewoon niet iets was dat we
nodig hadden eerder. Ik was niet zeker van de apparatuur die we zouden
gebruiken en hoe toegang te krijgen; apps en andere
livestreamingtechnologieën waren nog nooit iets geweest dat we als bedrijf
hadden gebruikt om onze creatieve sessies uit te voeren.Onze langdurige
relatie met hetArenaTheater was een grote hulp, ik kon om advies vragen van
hun technische staf en het toegangspersoneel. Het personeel vanArena was zo
behulpzaam en geduldig met me, ze namen de tijd omme te helpen alles
onder de knie te krijgen. Ze legden uit hoe je moest inloggen om te zoomen, de
vergaderingen op te zetten, mijn scherm te delen, in de spotlight te staan en
hoe zoom te gebruiken als hulpmiddel bij de workshops en om te
communiceren met de andere landen die bij het project betrokken zijn.

Ik vond de drie dagen die we in met alle partners Belfast doorbrachten nuttig.
Hier hebben we workshops gegeven, en met hulp van de andere artistiek
leiders etc. heb ik een dieper inzicht gekregen.

De week doorgebracht in België was van onschatbare waarde, voor mezelf en
de ambassadeurs die deelnamen.We hebben zoveel geleerd, technisch en
artistiek.

Ook hadden we in Zagreb workshops die de ambassadeurs hielpen
het concept van Zoom beter begrijpen. Dat bleek essentieel te zijn voor het
werk dat we later tijdens de pandemie zouden doen, toen al ons werk alleen
online was. Dankzij deze workshop in Zagreb konden de ambassadeurs hun
ouders enkele basismanieren laten zien omZoom te bedienen, wat opnieuw
een grote hulp bleek voor de families tijdens de pandemie.

We hebben Zoom de afgelopen 21 maanden als constant
hulpmiddel gebruikt om onze workshops te geven en
hebben video's gemaakt die onze tijd in afzondering
laten zien.We konden ook deelnemen aan workshops
met onze vrienden Kids in Control in Belfast, en deel
uitmaken van hun gemaakte video's, en we konden ook
contact makenmet andere Britse theatergroepen.

https://universityofatypical.org/bounce/
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Kroatië - Frana Marĳa Vulić Vranković Kroatië - Lovro Krsnik
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Voor de meeste Kroatische ambassadeurs wasYESWEARE IN een “levens veranderend” project omdat
ze nog niet eerder livestreamcommunicatie haddenmeegemaakt. Sommigen van hen gebruiken
mobiele telefoons, maar enkel twee van hen gebruikten smartphones voor het project.Toen het begon,
startte ook de rest smartphones te gebruiken en Facebook-accounts te openen zodat ze de Facebook-
pagina konden volgen.

In het begin wisten we niet wat we konden verwachten.Voor de eerste livestreamsessie hebben we “in
house” geoefend. De groep werd opgesplitst in twee kamers. De eerste oefening was om te beseffen
wanneer de andere groep hen wel of niet kon zien en horen. Met een beperkt apparatuur-budget
moesten we het doenmet wat we al hadden: een laptop en projector, een Bluetooth-speaker, een
mobiele telefoon en een goede internetverbinding. Zoals later bleek, was het alles wat we nodig hadden.

We bleven mimespelletjes spelen en dansten in twee groepen via onze “in house” livestream. Het leek
erop dat we voorbereid waren op onze eerste internationale livestream, maar helaas, toen het gebeurde,
waren we allemaal bang, podiumangst (of liever scherm) nam het over en het was moeilijk om te
presenteren wat we hadden voorbereid. Na de livestream konden de Kroatische ambassadeurs niet
stoppenmet praten over de ervaring. Ze vonden het buitengewoon fascinerend dat ze zo ver wegmet
een groep hadden gesproken en het leek alsof ze in dezelfde kamer waren.

Voor de volgende internationale livestream, besloten ze om koffie te zetten, omdat het hen een
vriendelijke en ontspannen bijeenkomst leek. De andere groep was het daar niet helemaal mee eens.We
hebben het dus bewaard voor na elke sessie, als we bespraken wat er in de livestreamwas gebeurd.

Sommige dagen was de groep enthousiast over de livestream, en sommige dagen wilden ze gewoon wat
fysieke oefeningen doen. Na de reis naar België en er alle ambassadeurs persoonlijk te hebben ontmoet,
veranderde dit volledig. Elke keer dat er een livestreamwas, waren ze enthousiast om hun nieuwe
vrienden te zien. Eens vond er geen livestream plaats vanwege technische problemen, en ze vonden het
hartverscheurend. Dus moesten we kijken naar foto's en video's uit België.

Het andere dat na België veranderde, was hun interesse in de technische aspecten van het fotograferen
en het opzetten van de livestream. Ze zagen dat andere groepen technisch verder gevorderd waren dan
zij, en dat inspireerde hen om te vragen en te leren. Na onze terugkeer naar Zagreb, hebben ze gevraagd
om alles voor livestreams zelf in te stellen, en Zoom zelf te openen en de vergadering te starten.Ook
hebben ze zelf wat foto's en video's gemaakt.We gebruikten poppen om het verhaal te vertellen en

degenen die het verhaal op dat moment niet vertelden, filmden en fotografeerden
degenen die vertelden. Het was geweldig om te zien hoe geïnteresseerd ze
waren in het gebruik van de apparatuur.Tijdens de internationale ontmoeting
in Zagreb konden ze de apparatuur zelf gebruiken enmaakten ze enkele
foto's voor onze website.

YESWEARE IN gaf het Kroatische team een livestream cadeau en heeft
hen in staat gesteld om te zien dat het gebruik van technologie eenvoudig
kan zijn. De hele wereld kan op het scherm voor hen staan, en ze kunnen
vrienden hebben uit heel Europa enmet hen communiceren en nieuwe
vormen creëren.

Het is belangrijk om te vermelden dat de pandemieperiode een uitdagende tijd was voor de
Kroatische groepVjeverice. Het gebrek aan individuele technische ondersteuning voor elke
persoon thuis, het onvermogen van ouders om altijd te helpen en het gebrek aan mobiele
telefoons als een manier om groepsbijeenkomsten te organiseren, waren allemaal obstakels die
de groepmoest overwinnen. Gelukkig bleven de emotionele connecties en het enthousiasme
van de groep sterk, ondanks de moeilijkheden. Gelukkig hebben we in het begin van dit project
een sterke emotionele basis gevormd.
We begonnenmet een paar maanden hard werken, samen plezier maken in dramalessen,
waardoor gevoelens ontwikkelden die zouden blijven bestaan terwijl we niet goed konden
werken door de lockdown.

Dit komt omdat de pandemie in Kroatië ons bijna een jaar lang niet toestond om als groep elkaar
te ontmoeten.Wat hielp om dit creatieve vuur binnen de groep te houden, was individuele
communicatie en kleine en leuke theateropdrachten (waaronder werken met sociale media en
het maken van foto's of video).

Voor de leden vanVjeverice was het een belangrijk gebeuren om deel uit te maken van een
grotere groep.Tijdens de bijeenkomst in Zagreb kwamen in januari 2020, projectdeelnemers uit
alle partnerlanden bij elkaar. Nadien bleven ze verbonden door individuele berichten, foto's op
Facebook Messenger ofWhats-app te sturen.

Toen we weer regelmatig wekelijks gingen werken, was ik onder de indruk.We spraken over de
tijd van “afwezigheid” en hoeveel die korte berichten en eenvoudige foto's die ze uitwisselden,
zelfs voor de deelnemers die niet zo goed Engels spraken, toen zoveel betekenden en hen
hielpen om positief te blijven. Na die grote lege periode was ik als professioneel theaterregisseur
aangenaam verrast hoe ze zich alle acteeroefeningen herinnerden die we deden, en hoe de
oefeningen een positieve invloed hadden op hun fysieke en emotionele gesteldheid en
openheid.

Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om samen te komen en hadden we de kans om een livestream
te doenmet onze collega's en vrienden in het buitenland en dat betekende zoveel voor ons.
Vooral omdat we elkaar al persoonlijk kenden. Elke keer dat de groep wist dat we zouden
worden gebeld, waren ze zo opgewonden.We hadden de kans om ons work-in-progress-
materiaal te delen met onze internationale vrienden, waaronder
tekeningen, kostuums in de maak en zelfs enkele scènes die deel
zouden uitmaken van de uiteindelijke uitvoering.

Deelnemers van deVjeverice-groepmaakten bovendien kleine
aantekeningen in het Engels om niet te vergeten wat en hoe ze
het aan hun vrienden in het buitenland konden vragen, inclusief
enkele vragen over hun werk en leven, en over hoe we onze werk-
en leefsituatie op de beste manier konden presenteren. Het
betekende zoveel voor hen.
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VK (Noord-Ierland) - David Calvert

DeCovid-pandemie had invloed opmijn werk vanaf de tweede week van maart 2020,
toen mijn theater live repetities met deelnemers stopte en begonmet de
voorbereidingen voor een omschakeling naar digitaal werken. Er was een urgentie om
innovatieve manieren te vinden om onze jonge deelnemers te blijvenbetrekken, van wie
velen extreem kwetsbaar zijn en het isolement van ‘lockdown’ zeer scherp zouden
voelen. Ik beken dat Ik me afgeschrikt voelde om uitsluitend digitale te werken, terwijl ik
de integriteit van mijn fysieke theaterwerk wilde behouden.

Gelukkig had ik in januari 2021 een week in Zagreb doorgebracht in eenYWAI-
residentie, waar het Mediaraven-team, samenmet Dahlia Pessemiers, de groep
begeleidde bij een introductie tot digitale livestreaming, dat een belangrijk
communicatiemiddel tussenYWAI-partners zou zijn. Het evenement in Zagreb was op
een aantal vlakken een succes, maar ik keerde terug naar Belfast met een rudimentair
besef van demogelijkheden van creatieve communicatie via digitale middelen.Op dat
moment kon ik niet vermoeden hoe a�ankelijk van digitale kennis ik in korte tijd zou
(moeten) worden, noch het diepgaande effect dat dit zou hebben opmijn artistieke
praktijk.

Kortom, tijdens de pandemie heb ik een hybride benadering van fysieke theaterpraktijk
ontwikkeld, een combinatie van Zoom-filmen en live optreden, voortbouwend op het
inzicht dat ik heb opgedaan tijdens de residentie in Zagreb in januari 2020. Hoewel ik
Zoom-workshops vermoeiend heb gevonden en het vervreemdende effect heb gemerkt
dat digitale ontmoetingen op bepaalde deelnemers kunnen hebben, kan ik eerlijk
zeggen dat digitaal werken, met name livestreaming, een nieuwe laag van creativiteit is
geworden. En voor de dynamische Kids in Control (KIC) fysieke theatervaardigheden,
een reddingslijn zouden gaan vormen voor onze deelnemers in tijden van crisis. Ik kan
me nu vol vertrouwen aanpassen aan de vaak snel veranderende pandemische
omstandigheden, met behoud van het KIC-ethos van veilige, leuke en creatief
bevrijdende ervaringen voor gemarginaliseerde jongeren.

Ik was vooral verheugd om tijdens de pandemie een band te behoudenmet deYWAI-
partners, vooral metWolverhampton, maar evenzo in intermitterende Zoom-

verbindingenmet collega’s artistieke leiders van deYWAI-partners.
De realisatie van twee ‘Zoom’-films in Belfast zou niet mogelijk zijn
geweest zonder de enthousiaste betrokkenheid van ouders/
voogden, die allemaal uit de pandemie zijn gekomenmet een
palet aan cameravaardigheden, met oog voor een filmachtige
compositie en een algemeen digitaal vertrouwen dat de gezinnen
als nooit tevoren heeft verbondenmet KIC-creativiteit.

Deelnemers:

"Ik heb echt genoten van deze club en ik hoop echt dat het zo blijft
voortduren.Want ik ben al bij veel toneelgroepen aangesloten, maar ben bij
geen van hen gebleven omdat ze niet in staat waren om aanmijn behoeften
te voldoen zoals deze groep.”

“Ik kijk uit naar KidsInControl….mijn inbreng lijkt waardevol enGeprezen,
waardoor ik me goed en gelukkig voel en mijn angsten verlicht worden.”

“Door Covid voelde ik me zo alleen. KIC gaf me dat gevoel van hoop dat
Covid zou eindigen en... mijn vrienden zouden er nog steeds zijn als het
voorbij is.”

Bewakers:

“Ze is echt uit haar schulp gekomen en haar zelfvertrouwen is gegroeid,
Vertienvoudigd. De groep houdt haar optimistisch in deze echt moeilijke
tijden en ze houdt gewoon van de zoomsessies en kijkt er elke week naar
uit.”

"Mijn zoon is erg trots op wat hij heeft bereikt, en wemoeten vaak een
dikke knuffel hebben aan het einde van een sessie; hij ziet er gewoon heel

gelukkig uit met zichzelf."

“Ik kan niet uitdrukken hoemijn zoon is veranderd en is blijven veranderen.
Zijn zelfvertrouwen en ona�ankelijkheid blijven groeien en verbazen mij en
de rest van onze familie.”

“Het gemeenschapsgevoel binnen de groep is ongeëvenaard en het was
geweldig om te zien. Mijn zoon heeft zich vanaf het begin van de lockdown
moeten beschermen. Het KIC-team bracht afgelopen, zomer met respect
voor sociaal afstand drama naar hem, en ze deden allemaal mee aan yoga
buiten in onze tuin. Het was zo geweldig, zelfs onze buren dedenmee en
zeiden hoe geweldig het KIC-teamwas. Het was een ongelooflijk moment

van gemeenschap om getuige te zijn en mijn zoon zo opgewonden en
gelukkig te maken
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Stap 1

Maak videobeelden via een camera of telefoon.
Sluit het apparaat aan op uw computer of
laptop via eenUSB-poort en sleep de video en
zet deze neer beeldmateriaal op uw
bureaublad.

Stap 2

OpenAdobe premiere Pro.

Stap 3

Klik op Bestand in de linkerbovenhoek en een vervolgkeuzemenu zal
tevoorschijn komen. Klik op de importoptie.

Stap 4

Klik vervolgens op Bibliotheken, waar al uw video's worden weergegeven.
(Bibliotheken blauw gemarkeerd).

Stap 5

Klik op de video die je wilt / nodig hebt en sleep deze naar de tijdlijn.

Groepsvideo's bewerken met Adobe Premiere Pro
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Stap 6

Als u effecten wilt toevoegen, klikt u op de effecten
optie in de bovenste balk, een optielijst zal
verschijnen aan de rechterkant.Vind het effect je
wilt en sleep het naar de video.

.

Stap 7

Ommeer videoclips toe te voegen, herhaalt u stap 4
& 5 en sleep het videobestand naar de tijdlijn en zet
het daar neer.

.

Stap 8

Om je video te exporteren, klik op bestand
bovenaan linkerhoek had en selecteer

exporteren, en media selecteren.

Stel de instellingen op het scherm in op export
naar een MP4 –file.

Klik vervolgens onderaan op exporteren. Uw
bestand wordt opgeslagen op uw computer.

Gratis alternatieven voor Adobe Premiere Pro

• VN Video editor (Android, Apple, Windows en Mac zowel op telefoon als
op desktop en bevat vele mogelĳkheden)

• YouTube Studio (niet veel mogelĳkheden maar heel eenvoudig)

• iMovie (voor Mac-gebruikers)

https://www.vlognow.me/
https://studio.youtube.com/
https://www.apple.com/imovie/
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