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Project omschrijving, planning en begroting. 

OPGETOGICA 

 ‘Opgetogen door het leven met de logica op zak’ 

 

 

Concept 
OPGETOGICA is de titel van een dun analoog boekje, geschreven en vormgegeven door kunstenaar 
Marie van Vollenhoven in 2016. Tijdens het schrijven speelde zij met de wisselwerking tussen grafisch 
vormgeving en woorden, wat invloed heeft gehad op de structuur en de inhoud ervan. Er zijn drie 
proefexemplaren gedrukt in de vorm van een A5 boekje.  
 
OPGETOGICA is een nieuw verzonnen woord, dat samengesteld is uit de woorden opgetogen en logica. 
Het verwijst naar Marie haar manier van in het leven staan:  
 
“Ook al weet je vaak niet waarom iets gebeurt zoals het gebeurt, het accepteren van de wereld als een 
vanzelfsprekend systeem of als een steeds veranderende compositie, waarin je zelf een compositie 
element bent, geeft mij rust en energie. Het is de basis van mijn opgetogen karakter. Door de wereld 
als een matrix voor te stellen, waarin je met gemak ruimte en tijd kunt overbruggen met je 
inlevingsvermogen, beleef je dat alles met elkaar in verbinding staat.”  
 
Het gelijkwaardig samenkomen van uiteenlopende verhalen en concepten is het uitgangspunt in al 
Marie haar werken. De tekst wil systeemdenken, van matrix tot maatschappelijke systemen, van 
tijdlijnen tot holistische alomvattendheden als de kernwaarden van het leven te verkopen. Dat lijkt op 
het eerste oog abstract, maar als je beter kijkt en leest, kom je gewoon anekdotes, associaties en 
verhalen tegen, zoals in het dagelijks leven. We maken bijvoorbeeld kennis met de dikke dame, 
badkamerkastjes, mediamedicijn en wereldgeschiedenis. 
 
 
Performance 
Op het moment zijn Nina Willems en Marie van Vollenhoven bezig met een onderzoek naar het tot 
stand brengen van een performance naar aanleiding van dit boekje. De vorm bevindt zich op het 
snijvlak van poëzie, grafisch vormgeving en beweging & tekst performance. Uit het vooronderzoek is 
een theatraal concept uitgekomen.  
 
Het speelvlak is een vierkant (2,20 x 2,20 m) van papier, een groot vouwbaar origami blad op de grond. 
Het staat symbool voor een matrix (kubus) waarin de performer een structuur ontdekt, hoe zij zich zal 
bewegen en de woorden die zij zal zeggen. Dit is gebaseerd op de vormgeving en het concept van het 
boekje. Zij vertelt fragmenten, die één werkelijkheid vormen. Verschillende personages en observaties 
komen voorbij, die op het eerste gezicht geen verband lijken te hebben, maar uiteindelijk voortkomen 
uit de gedachten van het hoofdpersonage: een jonge vrouw. 
 
In een tweede onderzoeksfase en een werkweek is het doel een eerste publiekspresentatie tot stand 
te brengen, waarbij ook programmeurs uitgenodigd kunnen worden en instanties die willen 
ontwikkelen tot een volwaardige theatrale performance met een lichtplan en een soundscape.  
(Zie het schema op pagina 2) 
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Team 

Marie van Vollenhoven | Concept, tekst en regie 

Nina Willems | Performer 

Anke Riesenkamp | Coach (dramaturgie, inhoudelijke feedback) 

Joost Horward | Coach (spel en tekstbehandeling) 

In onderzoek: licht & geluid technicus 

 

Concept planning en begroting. Bedragen exclusief btw. 

 
1 april – september 
2018 

 
onderzoek 
 

INKOMSTEN 
Financiering: 
 
In Infinity Productions  
(VIA ZUID budget) 

UITGAVEN 
Team 
 
Nina Willems 
1000 euro – projectprijs 
 
Marie van Vollenhoven  
500 euro  - projectprijs 
 
Anke Riesenkamp 
250 euro – 1 dag 
 
Joost Horward  
250 euro – 1 dag 

Periode 1  2000 2000 

 
Oktober 2018 

 
Werkperiode 
 

 
Financiering: 
 
In Infinity Productions  
(VIA ZUID budget) 
500 
 
Brand Cultuur Fonds  
(in aanvraag) 
3000 
 
4artalways 
2500 
 
Van Eyck Academy 
Facilitair, feedback & PR 

 
Team 
 
Nina Willems 
2500 euro – 10 dagen / 2 
presentaties 
 
Marie van Vollenhoven 
2500 euro  - 10 dagen  / 2 
presentaties 
 
Anke Riesenkamp  
250 euro – 1 dag 
 
Joost Horward 
250 euro – 2 dagen 
 
Techniek en materiaal 
500 euro 

Periode 2  6000 6000 

 
Totaal P1 en P2 

  
8000 

 
8000 
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