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Theatre Embassy werkt in vijf vakgebieden om zo
Development Coöperation in Performing Arts te bewerkstelligen.

>> Folklore >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Folkore of inheemse rituelen/theatervormen.
De wortels van ons theatervak liggen in optredens en events, met en voor de gemeenschap. Deze rituelen, dansen, optredens of
hoe ze ook genoemd worden bestaan er in
een enorme diversiteit. Ze vallen onder onze
Immaterieel erfgoed.
De diversiteit aan deze uitingsvormen
staan onder druk door populaire cultuur en
moderne ontwikkelingen van communicatie.
Hoewel ze vaak in de hoek van het toeristisch
vertier worden gezet of gevonden, zijn het
in principe dragers van rijke culturele kennis.
Theatre Embassy geeft aandacht aan deze
rijkdom aan cultureel erfgoed en ondersteunt
deze etnische theatertradities om in
ontwikkeling en beweging blijven.

Buthan > Galem Gi Lu

IROGHUBZWLQGG

>> Theatre for Education >>>>>>>>>>>>
Hierbij gaat het erom de kracht van theater
als overdrachtsmiddel te gebruiken. Het
live overbrengen van boodschappen is al
eeuwenoud. Nog steeds is het een krachtige
vorm om een publiek live in aanraking
te brengen met vraagstukken of thema’s
waar je verandering of bewustzijn in aan
wilt brengen. Voorbeelden hiervan zijn:
Geweld, Water, Kinderrechten, Milieu, en
Oorlogsconflicten
>> Theatre Art >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ons vak heeft een sterke intrinsieke waarde.
Het is daarom belangrijk om de kwaliteit van
het theatervak op technisch en op artistiek
niveau te onderhouden en te stimuleren.
Als we in de kwaliteit van het theater
investeren raken we alle kunstdisciplines zoals
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zang,beeldend, dans, literatuur, media, licht,
geluid, spel, etc. Hoe hoger de ontwikkeling
van het professionele theater, hoe beter
de kwaliteit van het theater in de secties
daaronder waarin studenten, scholieren,
ouderen en vrijwilligers participeren.
Theatre Embassy ondersteunt daarom de
ontwikkeling van talent, artisticiteit en
vermogen om verbeelding vorm te geven.
>> Theatre Processions >>>>>>>>>>>>>
Door te werken op straat verlagen we
de drempel voor het publiek om theater
te kunnen zien en beleven. De parade
of processie is ook een traditionele vorm
waarin we verhalen vertellen of beelden
overbrengen op onverwachte momenten
bij een breed publiek. Bij parades werk je
boven de mensenmenigte uit en bedien je
je van korte en heldere beelden. In een tijd
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van zappen, computerspelletjes en videoclips
heeft de straatparade aan kwaliteit en kracht
gewonnen.
>> Cultureel Management >>>>>>>>>>>
Om artistieke ontwikkeling een stevige
basis te geven, is het van groot belang dat
er goede financiële en organisatorische
randvoorwaarden gecreëerd worden.
Dit is meestal niet de sterkste kant van
getalenteerde kunstenaars. Om te zorgen
dat onze partnerorganisaties ook op dit
vlak steeds sterker worden, zendt Theatre
Embassy regelmatig professionals uit op
het gebied van cultureel management,
productie en organisatie. Door de kennis van
management te versterken vergroten we de
zelfstandigheid van artiesten en krijgen zij
inzicht in nieuwe werkgebieden.
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Missie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Theatre Embassy ziet een wereld voor zich
waarin kunst en cultuur vanzelfsprekende
noodzakelijke factoren zijn voor integrale
ontwikkeling van mens, samenleving en
beschaving. In deze ideale wereld heeft de
kunstenaar een centrale rol als aanjager van
verandering en duurzame ontwikkeling.
Theater geeft hiervoor en open podium en
integreert diverse kunstvormen ongeacht
cultuur of continent en ontroerd een breed
publiek.

Visie >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Theatre Embassy streeft naar een duurzame
ontwikkeling van de wereld waarbij wij onze
aandacht richten op culturele ontwikkeling
en de uitdrukkingsvormen van de mens.
Theatre Embassy gelooft dat de magie, de
zeggingskracht, het historisch besef en het
innovatieve vermogen van theater bijdraagt
aan de ontwikkeling van een samenleving en
aan de beschaving van de wereld. Door de
universele taal van theater worden mensen
verenigd in hun hoop, dromen en ideeën en
krijgen zij nieuwe perspectieven aangeboden
om naar de wereld te kijken. Dit draagt bij
aan welzijn en levensgeluk.
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1001 LG Amsterdam
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In onze creatieve ontmoetingen en samenwerkingen is gelijkwaardigheid het uitgangspunt. In het proces van samen creëren staan
diversiteit en wederkerigheid centraal. We
kiezen ervoor een creatieve samenwerking
aan te gaan met kunstenaars die hun nek
uit durven te steken in samenlevingen waar
vanwege de politieke, sociale of economische
omstandigheden bepaalde kunstuitingen
moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Zij engageren zich met de sociaalmaatschappelijke
omgeving en opereren vaak in een omgeving
met weinig toegang tot kunstvakonderwijs
of andere vormen van stimulans en inspiratie
voor hun vak.
Door onze unieke focus en inzet zijn we met
recht een internationale culturele ontwikkelingsorganisatie die werkt op het niveau van
het creëren van creatieve netwerkverbindingen. Theatre Embassy werkt met partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië
met als doel het versterken van de culturele
infrastructuur en de opbouw van een mondiaal cultureel netwerk. Daarbij worden kennis
en ervaring uitgewisseld en vastgelegd, en realiseren we projecten waar makers voorheen
alleen maar van durfden dromen.
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