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We Have Never Been Modern, Oerol 2018 (fotografie Willem Weemhoff)

Thinking Together - an experiment, Amsterdam 2020 (fotografie Kris Dewitte)
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Building Conversation is een eigenzinnig gezelschap 
binnen het Nederlands theaterlandschap dat zich 
richt op de ontwikkeling en uitvoering van dialo-
gical art. Binnen de dialogical art beweging, die in 
de jaren ’70 is ontstaan, wordt het gesprek zelf als 
kunstwerk opgevoerd. In het licht van deze politiek 
geëngageerde kunstpraktijk ontwikkelt Building 
Conversation performances die zijn geïnspireerd op 
bestaande gesprekspraktijken van over de hele we-
reld; van indigenous communities in Nieuw-Zeeland 
en Canada, tot Occupy, Facebook en het wortelnet-
werk van bomen. Building Conversation inspireert 
met haar werk een veelzijdig kunstklimaat en een 
levendige gesprekscultuur, waarin we tegenstand 
verduren, ruimte creëren voor verschil en nieuwe 
werkelijkheden scheppen. Een creatieve gespreks-
cultuur met aandacht voor de communicatie tussen 
mensen, dieren én planten. Inclusief, uitdagend en 
toekomstbestendig. 

Building Conversation is ontstaan vanuit de vraag wat 
het betekent om deel te nemen; aan een gesprek, 
een kunstwerk, het samen-leven. Al vijf jaar lang on-
derzoeken we binnen onze eigen kunstenaarsprak-
tijk en midden in de wereld wat ervoor nodig is om 
daadwerkelijk deelnemerschap te realiseren. We con-
centreren ons hierbij op de bouwsteen van onze so-
ciale structuren; het gesprek. Wat is ervoor nodig om 
daadwerkelijk deel te nemen aan een gesprek? Het 
antwoord is simpel. Het is nodig dat we ons realiseren 
mede-maker te zijn van het gesprek. Het gesprek in 
het klein en de samenleving in het groot zijn sociale 
sculpturen die we met elkaar vormgeven. 

De kennis en expertise die we als organisatie en als 
kunstenaarsgemeenschap hebben ontwikkeld op het 
gebied van dialogical art is waardevol en uitdagend. 
Op geheel eigen wijze gaan we om met de interactie 
tussen kunst en haar deelnemende publiek. We koes-
teren een groot geloof in de mogelijkheid om actief 
bij te dragen aan de creatie van nieuwe sociale en 
ecologische vormen van samenleven. Vanuit actieve 
hoop gaan we aan het werk, ondanks én in reactie op 
de dystopische wereld die ons wordt geschetst door 
wetenschap, politiek en media. In al het werk dat we 
doen, nodigen we het publiek uit als mede-maker en 
gesprekspartner, met als belangrijkste doel de eman-
ciperende kracht van de kunsten over te dragen aan 
zoveel mogelijk mensen, op zoveel mogelijk verschil-
lende plekken in de samenleving. 

Waarom De manier waarop we participeren in soci-
ale en ecologische structuren moet veranderen. Er is 
een dringende behoefte aan heldere en onverschrok-
ken reflectie op de plek die we innemen; ten opzichte 
van elkaar, in de wereld. De groeiende ongelijkheid 
tussen mensen onderling en tussen mens en natuur 
vraagt om een radicale herziening van het waarden-
systeem waarop ons samenzijn is gebaseerd. 

Missie Het is onze missie om mensen te activeren 
de eigen gesprekscultuur als een kunstenaar tege-
moet te treden. We dagen mensen uit de reflectie op 
en vormgeving van de manier waarop we met elkaar 
spreken zelf in handen te nemen. Strevend naar een 
bewuste deelname aan het gesprek in een dynami-
sche sociale structuur met oog voor alle levende we-
zens met wie we samenleven.

Visie De ruimte van de kunst is een oefenruimte voor 
het leven. Hier, los van de dagdagelijkse realiteit, 
kunnen we reflecteren, her-denken en her-vormen 
in een vrije, experimentele ruimte. Het oefenen, 
repeteren en schetsen is niet een voorbereidend 
side-effect van kunst, het is de essentie van wat 
kunst is en zou moeten zijn. Wij installeren de kunst 
als oefenruimte en brengen haar als zodanig terug 
in de wereld. Een oefenruimte, niet alleen voor 
professionele kunstenaars, maar juist en vooral 
voor een ieder die de behoefte voelt zichzelf en de 
structuren waarbinnen hij/zij leeft te herzien. 

In het plan dat voor u ligt, bestendigen en verdiepen 
we onze positie. Building Conversation zal zich 
blijvend toeleggen op de ontwikkeling en uitvoering 
van dialogical art in binnen- en buitenland én ziet het 
als haar taak om te voorzien in onderzoek en reflectie 
op deze in Nederland nog zeer onderbelichte 
kunstvorm. We combineren ons engagement met 
gedreven ondernemingszin en artistiek hoogwaardig 
werk. Nieuw werk wordt binnen de culturele sector 
ontwikkeld en samen met de rest van ons repertoire 
uitgevoerd in theaters, op festivals, in musea, 
ontmoetingscentra, wijken en buurten, op scholen 
en in bedrijven. Het publiek dat zo deelneemt aan 
Building Conversation is divers op het gebied van 
culturele achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau 
en interesse en wordt direct betrokken bij de 
totstandkoming van ons werk. Building Conversation 
groeit uit tot een inspirerend en actief platform voor 
dialogical art, dat zich toelegt op de ontmoeting 
tussen kunst, gesprek en samenleving.

Building Conversation
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Met Building Conversation plaatsen we ons in een 
kunsttraditie van ‘Dialogical Art’ die teruggaat naar 
de ‘Sociale Sculptuur’ van de invloedrijke Duitse kun-
stenaar Joseph Beuys. Met dit concept benoemde 
Beuys de maatschappij als een totaliteit die wordt 
vormgegeven door haar leden. De reorganisatie van 
deze maatschappij naar een inclusieve samenleving, 
waarvan Beuys vond dat die urgent was, zou zich fun-
damenteel moeten wijden aan vragen over educatie, 
economie, interactie en ecologie. Volgens Beuys is 
kunst verantwoordelijk en competent om dit werk uit 
te voeren als ‘uitgebreide kunst’ en hij benadrukte: 
‘Kunst is naar mijn mening de enige evolutionaire 
kracht. Dit betekent dat alleen door de creativiteit 
van mensen voorwaarden kunnen worden veranderd.’ 
Met zijn inmiddels beroemde stelling Iedereen is een 
kunstenaar onderstreepte Beuys zijn geloof in de mo-
gelijkheden van deelname door iedereen aan deze 
creatieve taken. 

In het plan dat we schreven voor de periode 2017- 
2020 en indienden onder de naam Third Space om-
schreven we Building Conversation als het project dat 
de hartslag zou gaan vormen van de organisatie. In 
de afgelopen jaren heeft Building Conversation in-
derdaad de hartslag van de organisatie bepaald en 
bleek de gesprekspraktijk ook het overige werk te 
inspireren. Zowel de interactieve installatie We Have 
Never Been Modern als het tweeluik voor de grote 
zaal Dying Together hebben zich ontwikkeld tot dia-
logical artworks, waarbij het deelnemende publiek 
betrokken werd als creatieve spreker en denker. 

We Have Never Been Modern (2018)
In de zomer van 2018 maakten we een interactieve in-
stallatie in het waddenlandschap van Terschelling, waar 
vierhonderd mensen per dag met zichzelf, met elkaar 
én met het veranderende landschap in gesprek gingen 
over de relatie mens-natuur. De gesprekken werden 
op verschillende manieren gevoerd; in stilte, met be-
hulp van objecten én met woorden. Alle aanwezigen 
samen (de mensen, de objecten en het opkomende 
water) vormden een levendige en ook verontrustende 
expositie over de plek die we als mens innemen op aar-
de. Als onderdeel van We Have Never Been Modern 
ontwikkelden we het gesprek rond Het Vlak, dat een 
vast onderdeel werd van de serie gesprekken op straat 
die we ontwikkelden in Amsterdam. 

In de afgelopen decennia, mede geïnspireerd door 
het werk van Beuys, zijn vele verschillende kunstprak-
tijken ontwikkeld waarin het gesprek zelf als kunst-
werk wordt opgevoerd en/of het kunstwerk in zichzelf 
een dialoog is. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan 
het werk van de in Los Angeles werkende perfor-
mance kunstenaar Susan Lacy , de Duitse beeldend 
kunstenaar Tino Sehgal en de Britse theatermaker Ant 
Hampton. Waar de term dialogical art bij sommigen 
de idee kan oproepen dat het hier gaat over harmo-
nie-zoekend en consensusgericht werk, willen wij er 
de nadruk op leggen dat de dialoog voor ons eerst 
en vooral een agonistische ruimte is; een plek waar 
tegenstand verduurd wordt en verschil plek krijgt. De 
inclusie, waar ook Beuys over spreekt, is er niet op 
gericht glad te strijken of harmonieus te maken. De 
inclusieve samenleving waar wij met ons werk graag 
aan bijdragen geeft ruimte aan verschil en is precies 
daarom verrassend en uitdagend. 

Dying Together (2018 - 2020)
In samenwerking met internationaal gevestigde co-
producenten als Schauspielhaus Bochum, Nanterre 
Amandiers en Theater Rotterdam ontwikkelden we 
het tweeluik Dying Together/Humans en /Earth. In dit 
werk ontrafelen de performers samen met het publiek 
situaties van gezamenlijk sterven. De rampen die be-
handeld worden, kennen we als media-evenementen 
waarin sommige doden betreurd en anderen verge-
ten worden en vooral de schuldvraag aandacht krijgt. 
Dying Together werpt een ander licht op deze gebeur-
tenissen en laat zien dat deze momenten van collec-
tieve dood ons iets kunnen vertellen over de manier 
waarop we ons bij leven tot elkaar verhouden. Om de 
vele persoonlijke ervaringen van het publiek een plek 
te geven, zijn we in 2019 begonnen met de opbouw 
van een archief, waarin inmiddels rond de tweedui-
zend handgeschreven reflecties zijn opgenomen. Een 
werk op zich, waarin wederom de ervaringen van het 
deelnemende publiek centraal staan.

Building Conversation Amsterdam (2017-2020)
In de afgelopen jaren ontwikkelden we in Amsterdam 
het zogenoemde ‘stadstraject’. Hierin combineer-
den we laagdrempelige gesprekken op straat met de 
overdracht en verdieping van de performatieve ge-
sprekken uit ons repertoire. We droegen onze werk-
wijze over aan een diverse groep (vaak) jonge mensen 
uit de stad en zij begeleidden op hun buurt gesprek-
ken met buurtbewoners en stadsgenoten. De inmid-

Dialogical art

Terugblik
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Het samen-leven oefenen, als was het een repetitie

Ik ben ervan overtuigd dat de oefenruimte van de kunsten niet slechts voorbehouden moet zijn aan 
performers, regisseurs en beeldend kunstenaars. Ieder mens heeft behoefte aan vrije ruimte voor ex-
periment. Ik zie het kunstenaarschap als een graduele schaal. Iedereen is (ook) kunstenaar, maar niet 
iedereen heeft geleerd of ervaren hoe de kunstenaarsattitude in zichzelf wakker te maken. Ik voel de 
urgentie om mijn eigen kunstenaarschap, waarin ik onder geweldige omstandigheden leerde om kaders 
te scheppen waarin het schijnbaar vanzelfsprekende bijzonder wordt, in te zetten om precies dit te doen. 
Een omgeving creëren waarin mensen (voor even) ervaren hoe het is om met een kunstenaarsblik te 
kijken, niet naar een schilderij, niet naar een performer op het podium, maar naar zichzelf en naar de 
interacties die ze aangaan met de mensen en de dingen om hen heen. 
 Building Conversation is voor mij een artistieke én sociale uitdaging. Ik oefen mezelf in relatie tot 
anderen, als theatermaker én mens. Ik kies er heel bewust voor niet als solistische theatermaker te werk 
te gaan, zoals ik in het begin van mijn carrière deed. In een voortdurende dialoog met de mensen om me 
heen, binnen de artistieke kern, in de organisatie en met het deelnemend publiek, leer ik mijn kwali-
teiten en kwetsbaarheden kennen. Ik zet mijn artistieke taal en kennis in, dienend aan het geheel, want 
ik voel dat het eerst en vooral belangrijk is ons eigen deelnemerschap te oefenen; als individu in de sa-
menleving, als mens in de wereld. We komen niet verder als we de dominante patronen in stand houden 
waarin de enkeling bepaalt en leidt. We hebben de moed nodig om juist met elkaar verantwoordelijkheid 
te dragen voor de uitdagingen die voor ons liggen.   

Lotte van den Berg

dels succesvol uitgevoerde trajecten in Amsterdam-
Oost en -Noord hebben ons artistieke team en ons 
partner-netwerk in Amsterdam flink vergroot. In de 
komende jaren staan verschillende stadstrajecten ge-
pland, in Amsterdam en elders in het land. 

De groeiende vraag naar het werk van 
Building Conversation 
De praktijk laat zien dat onze werkwijze de samenle-
ving in al z’n culturele diversiteit en gelaagdheid di-
rect raakt. We ondervinden een groeiende vraag naar 
het werk van Building Conversation. Wekelijks komen 
er verzoeken binnen uit binnen- en buitenland. De 
Oude Kerk in Amsterdam, STRP-centrum voor kunst 
en technologie in Eindhoven, Kunstenfestivaldesarts 
in Brussel en verzekeringskantoor Achmea; allemaal 
zijn ze op zoek naar manieren om via de kunsten het 
gesprek over hoe we samenleven te inspireren. Dat 
de vraag naar ons werk uit verschillende hoeken van 
de samenleving op ons afkomt, sluit aan bij de be-
hoefte die we zelf voelen om onze impact verder te 
vergroten en Building Conversation in een breder cul-
tureel en maatschappelijk domein te verankeren.

Organisatiestructuur en naam
De manier van samenwerken binnen de organisatie is 
mede onder invloed van Building Conversation ver-
anderd. Zo bleek de formele structuur waarin Lotte 
van den Berg als artistiek leider eindverantwoordelijk 
was niet kloppend met de dagelijkse praktijk waarin 
verantwoordelijkheden en eigenaarschap juist ge-
deeld werden. Begin 2019 werd de behoefte binnen 
de organisatie steeds groter om de principes van 
Building Conversation de boventoon te laten voeren 
en dit te formaliseren. In de loop van 2019 heeft zich 
op natuurlijke wijze een bredere artistieke kern ge-
vormd met Peter Aers, Lotte van den Berg en Daan 
’t Sas, die in gezamenlijkheid hebben besloten zich 
blijvend in te zetten voor de verdere ontwikkeling van 
het gesprek als performance. In de tweede helft van 
2019 heeft de organisatie een businessplan geschre-
ven voor de continuering en verdere ontwikkeling van 
Building Conversation tot een platform voor dialogi-
cal art in Nederland. 

Dit alles heeft ons doen besluiten vanaf heden Buil-
ding Conversation als gezelschapsnaam te dragen 
en al het werk dat we maken op te nemen in het re-
pertoire van Building Conversation. Stichting Third 
Space is en blijft de formele entiteit die de praktijk 
van Building Conversation draagt en mogelijk maakt. 
Deze nieuwe koers is het resultaat van enerzijds een 
natuurlijk proces en anderzijds bewuste strategische 
beslissingen. 
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(Im)possible conversation, Schauspielhaus München (fotografie Judith Buss)

Scenografie voor Agonistic conversation, Theater Rotterdam (fotografie Daan ’t Sas)
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Het theater; een publieke ruimte 
Werkend aan Building Conversation hebben we de 
grenzen van het theater afgetast en is de liefde voor 
het medium alleen maar toegenomen. Wij zien de 
theatrale ruimte als een tijdelijke publieke ruimte; een 
plek te midden van mensen, gebouwd met onze ver-
beelding, die acties en interacties zichtbaar maakt en 
aanwezigheid herwaardeert. Alle aanwezigen roepen 
met elkaar de fictie op die in deze context niet zozeer 
staat voor de fantasie, het ‘alsof’, maar veel eerder 
staat voor een verhoogde werkelijkheid, een extra fo-
cus op dat wat is, ‘the very present present’. Het gaat 
ons hierbij niet in eerste instantie over dat wat zich op 
het podium afspeelt, het gaat over de manier waarop 
we met elkaar een podium creëren; een ruimte schep-
pen waarin alles bijzonder wordt. 

Gesprek als performance 
In de performatieve gesprekken die we ontwikkelen, 
streven we ernaar om deelnemend publiek met andere 
ogen naar het gesprek en naar zichzelf in gesprek te la-
ten kijken. We doen dit door de performatieve eigen-
schappen van een gesprek te benadrukken en aandacht 
te geven aan de ruimte, het tijdsverloop, het begin, het 
einde, de lichaamshouding, de (wisselende) rolverde-
ling en dus de dramaturgie van het gesprek. Met ogen-
schijnlijk minimale ingrepen reiken we een kader aan, en 
binnen dat kader is wat zich afspeelt tussen de deelne-
mers leidend. 

De artistieke uitdaging bestaat erin om dit kader door 
middel van aandacht voor de ruimte, de tijdsindeling en 
de gespreksregels zodanig vorm te geven dat het ener-
zijds helder en strikt is en anderzijds open en toeganke-
lijk. De wijze van introduceren, de manier waarop we het 
kader letterlijk vormgeven en figuurlijk schetsen, is wat 
wij als kunstenaars in handen hebben. Strakke vormen 
als een groot wit vlak waarop het gesprek plaatsvindt, 
of het tijdsframe van exact twee uur, combineren we 
met een groot vertrouwen in het groepsproces als het 
gesprek eenmaal van start is gegaan en de actie wordt 
uitgevoerd. 

•	We werken op locatie; in leegstaande kantoorpan-
den en winkels, op pleinen en trottoirs, in buurtcen-
tra, huiskamers en kelders. En ook als we in theaters 
spelen, behandelen we de studio’s en zalen als lege 
ruimtes, zonder tribune. De scenografie die we ont-
wikkelen is eenvoudig en doeltreffend en staat ten 
dienste van de ontmoeting die plaatsvindt. Het zijn 
de aanwezige deelnemers die met hun lichaam de 
ruimte vullen en veranderen. 
•	De groepen zijn bewust klein, van vijftien tot dertig 

mensen met als uitzondering Dying Together waar-
aan vijftig tot tweehonderd mensen mee kunnen 
doen. 
•	De meeste performances hebben een duur van drie 

tot vier uur, inclusief voorbereiding, reflectie en af-
ronding; vaak met eten bij onze pop-up-ontmoe-
tingsplek in de openbare ruimte.

Artistiek inhoudelijke uitgangspunten

Waar we werken - stad en buitenplaats

Vanuit onze thuisbasis in Amsterdam organiseren 
we uitvoeringen in binnen- en buitenland en onder-
houden we contacten met partnerorganisaties en de 
community van betrokken deelnemers. We bespre-
ken, beleven en inspireren in ons werk de belangrijke 
stedelijke thema’s over schurend sociaal contact, de 
gezonde frictie tussen mensen en de ecologische uit-
dagingen van het stedelijk leven. In 2020 voegen we 
hier een landelijk gerichte focus aan toe en beginnen 
we met de inrichting van een buitenplaats in Ter Apel, 

op een ingestort en volledig overwoekerd fabrieks-
terrein in Oost-Groningen. Als tegenhanger van de 
stedelijke dynamiek zoeken we bewust ook een plek 
op ver van de Randstad, op de grens van Nederland, 
naast het grootste AZC van ons land. Hier verhou-
den we ons tot oprukkende brandnetels, instortende 
bouwwerken en de controledrift van mensen. De be-
woners van beide settings; de overvolle Randstad en 
het leeggelopen platteland, gaan via ons werk een 
dialoog aan met elkaar.
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Internationaal gevestigde theatermakers Lotte van 
den Berg, Peter Aers en beeldend kunstenaar Daan ’t 
Sas leggen zich met Building Conversation toe op on-
derzoek en ontwikkeling van dialogical art en claimen 
zo ruimte voor een nieuw genre binnen het Neder-
landse podiumkunstenlandschap. Nieuw werk wordt 
ontwikkeld in samenwerking met partners Festival 
Boulevard, Oerol Festival, Grand Theater Groningen, 
Kaaitheater Brussel en de Vooruit in Gent en getoond 
tijdens uitvoeringen op (inter)nationale festivals en 
in theaters als Theater Rotterdam, Veem House for 
Performance Amsterdam en Arts Admin Londen. Be-
staand en beproefd werk brengen we naar buurthui-
zen, scholen en bedrijven. We zien de kunst- en cul-
tuursector als onze broedplaats en als startpunt voor 
het sociaal-culturele experiment dat we vormgeven. 

We voelen ons verwant met makers die een directe 
dialoog aangaan met hun publiek, zoals De Nieuwe 
Helden en Zina, maar ook met stilisten als Nicole 
Beutler en Davy Pieters. We combineren uitgepuurde 
gestileerde vormen met een grote mate van vrijheid 
voor het deelnemende publiek. Artistiek hoogwaar-
dige vormtaal en community-werk gaan hand in hand. 
Het werk is uniek op het gebied van inhoud, vorm en 
effect door de manier waarop het publiek betrokken 
wordt. De inhoud van de gesprekken wordt veelal sa-
men met het publiek bepaald en de vorm wordt op 

transparante wijze met hen doorlopen. Het effect is 
een aandachtige, betrokken en moedige houding van 
het deelnemende publiek.  Doordat de performances 
tot stand komen op basis van hun persoonlijk engage-
ment is de impact van ervaringen groot.

De interesse voor het performatieve werk van Building 
Conversation vanuit jonge makers en studenten is 
groot; zij zien en ervaren het belang van de directe en 
analoge ontmoeting tussen mensen en beseffen dat 
hier een belangrijke (toekomstige) waarde van thea-
ter ligt. We zijn ons bewust van de pioniersfunctie die 
we hebben binnen het veld en creëren bewust ruimte 
voor de interactie met andere makers en studenten; 
we organiseren open-ateliers en residenties en dra-
gen onze werkwijze over aan geïnteresseerden. 

Building Conversation draagt met haar werk bij aan 
een transitie van het kunstenveld, waarin de ruimte 
die we als kunstenaars en kunstinstellingen hebben, 
ingezet wordt om alternatieve manieren van doen en 
denken ervaarbaar te maken en maatschappelijke be-
weging op gang te brengen. Building Conversation 
gelooft in een toegankelijk én kritisch kunstklimaat 
waarbij de kwaliteit van proces en interactie centraal 
staan, het publiek niet als consument maar als deel-
nemer behandeld wordt en kunstenaars hun vakman-
schap niet opeisen maar verspreiden.

Plaats in het veld

Lotte van den Berg neemt ons mee, naar de grenzen van het theater en naar het hart van ons menszijn. 
– Rainer Hofmann SPRING festival 

Ja, Building Conversation is theater, maar minimaal: theater dat niet meer doet dan randvoorwaarden 
scheppen. Bescheiden theater. Groots aan impact. – Evelyne Coussens, De Theaterkrant

The Pain of Others van kunstenaar Peter Aers presteert waar andere voorstellingen slechts op hopen: 
een gemeenschap vormen van mede-mensen. Het is straf wanneer theater dat vermag. 
– Juryrapport Vlaams Theaterfestival 2019

Van den Berg mag dan extreem democratisch te werk gaan, de opbouw van Dying Together verraadt haar 
raffinement en vakmanschap als maker. – Joost Ramaer, De Theaterkrant 

De kracht van Dying Together zit in haar DNA: in de togetherness die ontstaat in het vervagen van de 
grenzen tussen ruimtes, tijden en mensen. – Elke Huybrechts, E-tcetera
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Walkabout (2021)
Walkabout s een project over the politics of storytelling, gericht op het gesprek als verhaal en op het doorgeven 
van verhalen via het gesprek. Wie vertelt welke verhalen en waarom? Wie mag deze verhalen vertellen? Welke 
functies hebben ze? Hoe kunnen andere verhalen de westerse hegemonie van kennisoverdracht doorbreken? En 
hoe kan dit het dekoloniseren van ons denken en spreken ten goede komen? 
 De buitengewone levensduur van orale tradities en aspecten van de Aboriginalcultuur die zorgden voor effec-
tieve transgenerationele communicatie, vormen onze inspiratie. Enerzijds willen we verkennen wat storytelling is 
(het scheppende, het dynamische en het archiverende) en anderzijds doen we een nieuw voorstel waarbij fictie als 
methode wordt ingezet om de toekomst anders te verbeelden.

Concept en ontwikkeling Peter Aers, in samenwerking met Femke Gyselinck, Melissa Mabesoone, Obiozo Ukpabi en dra-

maturg Bart Capelle.

Internationale coproductie met de Vooruit in Gent.
Ontwikkeling: 2020 - 2021

Première: voorjaar 2021

The Only Thing We Have to Change Is Everything (2022) 
Wat gebeurt er als je het vervuilende gedrag van mensen benadert als een verslaving? We vervuilen het ecosys-
teem waar we deel van zijn, inclusief ons eigen lichaam, en weten dat het niet goed is. Wat maakt dat het zo moei-
lijk is te stoppen? Aan de hand van gespreksmethodes van de Anonieme Alcoholisten en de theorie van Michel 
Foucault over zelfzorg en discipline ontwikkelen we een gespreksvorm waarin deelnemend publiek uitgedaagd 
wordt het eigen gedrag onder de loep te nemen.
 De methodiek van de AA gaat ervan uit dat verslavend gedrag verankerd zit in al onze gedachten en concepten. 
Als vervuiling een verslaving is, gaat het niet enkel over het stoppen met autorijden en vliegen, maar veel funda-
menteler over het herzien van het waardensysteem waarop dit gedrag teruggrijpt en de concepten die daaraan 
ten grondslag liggen. Wie voor het eerst bij de AA komt, krijgt als motto te horen: The only thing you have to 
change is everything.

Concept en ontwikkeling Peter Aers, Lotte van den Berg en Daan ’t Sas, in samenwerking met Bram Vreeswijk, cultureel an-

tropoloog en ervaringsdeskundige bij de AA en als deelnemer betrokken bij Building Conversation. Het was zijn voorstel een 

onderzoek te starten naar de relatie tussen verslaving, vervuiling en zelfzorg.  
Coproductie met Oerol Festival 
Ontwikkeling: 2021 - 2022

Première: voorjaar 2022

De-privatising Thought (2023)
Dat wat we denken is wie we zijn. Althans, dat lijkt zo. De meningen die we delen via social media zijn als jassen die 
we aantrekken, waarmee we tonen wie we willen zijn en die ons via algoritmen toegang geven tot bepaalde sociale 
omgevingen. In polariserende debatten fixeren we gedachten en projecties op onszelf en anderen. Kunnen we 
gedachten ook onteigenen en ze zo van iedereen maken, waardoor ze niet separeren maar verbinden? Of is dat 
juist gevaarlijk en verliezen we dan alles wat we zijn? 
 Mara van Nes was in Tamera, Portugal, waar wordt geëxperimenteerd met sociale en ecologische levensvormen 
en het deprivatiseren van gedachten wordt ingezet om conflict te vermijden. Wij zijn benieuwd naar de precieze 
methode en beginnen een onderzoek naar de manier waarop we ons gedachten toe-eigenen en onteigenen. We 
richten ons hierbij zowel op de de-conflicterende methode van de Tamera-gemeenschap als op het eigenaarschap 
van gedachten op social-mediaplatforms als Facebook en YouTube. 

Hieronder staan de contouren van vijf nieuwe werken. 
Iedere nieuwe gespreksperformance wordt zorgvul-
dig uitgeprobeerd met deelnemend publiek tijdens 
onze open atelier community-bijeenkomsten en try-

outs. Het openlijk delen van onze eigen creatiepro-
cessen is een onmisbaar en beproefd onderdeel van 
onze werkwijze.

Nieuw werk
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Concept en ontwikkeling Peter Aers, Lotte van den Berg en Daan ’t Sas, in samenwerking met Mara van Nes, werkzaam bij De 

Gasten en gespreksbegeleider voor Building Conversation. Wanneer het gesprek een digitale component krijgt, betrekken 

we een ontwerper van algoritmen en digitale platforms. 

Internationale coproductie met Kaaitheater Brussel
Ontwikkeling: 2022 - 2023

Première: voorjaar 2023

Empty Chair (2023)
In samenwerking met Studio 52nd ontwikkelen we een performatief gesprek voor vmbo-scholen, ter nagedach-
tenis aan de 1500 kinderen die tijdens hun asielprocedure verdwenen uit de AZC’s in Nederland. Ze belandden 
in de illegaliteit en kwamen plots niet meer op school. Fanneke Verhallen gaat op zoek naar een aantal van deze 
jongeren en schrijft met hen op wat ze graag willen zeggen tegen de kinderen waarmee ze in de klas zaten. Aan 
de hand van deze teksten ontwikkelen we een gespreksvorm in de klas over groepsvorming en burgerschap. Over 
wat het betekent dat sommigen van ons niet zeker zijn van hun plek, waarbij een aantal stoelen onbezet blijft en 
hun woorden klinken (opgenomen of voorgelezen). 
 Fanneke Verhallen maakt met Studio 52nd voorstellingen waarbij teksten van jongeren gekoppeld worden aan 
professionele theatermakers. Samen met Lotte ontwikkelde ze het bovengenoemde plan, waarin voorstelling en 
gesprek samenvallen en jongeren zich bewust worden van hun eigen plek in relatie tot de verdwenen kinderen.

Concept en ontwikkeling Lotte van den Berg en Fanneke Verhallen, in samenwerking met de jongeren die de teksten schrij-

ven. Empty Chair wordt uitgevoerd op scholen in Amsterdam, Ter Apel en elders in het land. 

Coproductie met Studio 52nd uit Amsterdam
Ontwikkeling: 2023 - 2023

Première: najaar 2023

Curiosity and Control (2021 - 2024)
Curiosity and Control is een meerjarig project dat we uitvoeren op onze buitenplaats in Ter Apel. Hier zijn we te 
gast op het terrein van een oude zetmeelfabriek die al veertig jaar leegstaat. Bomen, mossen en planten hebben 
het overgenomen. Daken storten in. Muren vallen om. Hier gaan we aan het werk door niet-te-doen en niet-te-
handelen. Het transformatieproces dat decennia geleden is begonnen laten we met rust. We gaan een continue 
dialoog aan met deze plek in verandering. We creëren minimale en eenvoudige kaders die ons de mogelijkheid 
geven de gestage transformatie te observeren en onze aandacht te richten op onze eigen menselijke positie. 
 De geleidelijke en trefzekere transformatie van de plek is een unieke inspiratiebron voor reflectie op de com-
municatie- en denkpatronen die we hanteren, op de controle die we hopen vast te houden en de veranderingen 
die onoverkomelijk op ons afkomen. Curiosity and Control is een beeldende installatie en gespreksruimte ineen, 
waarin je je alleen of in een groep kunt bezinnen op de continu veranderende relatie tussen mens en natuur. Met 
deelnemend publiek uit de regio en de Randstad kijken we naar de maakbaarheidsgedachte en bevragen we onze 
eigen manifestatiedrang: waar grijpen we in en waar niet?

Concept en ontwikkeling Lotte van den Berg en Daan ’t Sas, in samenwerking met verschillende wetenschappers, kunste-

naars en theatermakers, waaronder performer Floor van Leeuwen, theatermakers van Station Noord en studenten van de 

Minerva Academie in Groningen. 

Met het Grand Theater en de provincie Groningen wordt gezocht naar de juiste inbedding en financiering van dit project. 

Doorlopend onderzoek en diverse publieke momenten: 2020-2024
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Dying Together/Humans, Theater Rotterdam (fotografie Salih Kilic)

Conversation without words, op de stoep tegenover het parlementsgebouw in Budapest, Placcc
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In vijf jaar tijd hebben we een breed repertoire van 
performatieve gesprekken ontwikkeld die op zichzelf 
staand of gebundeld uitgevoerd worden; al naar ge-
lang de context. Voor de uitvoering werken we met 
een grote groep betrokken gespreksbegeleiders, 
waaronder Floor van Leeuwen (theatermaker), Salo-
me Mooij (theatermaker), Jörgen Gario (schrijver) en 
Sodja Lotker (dramaturg en curator). 

Enkele performances uit het repertoire:
•	Agonistisch	 gesprek een gesprek als een choreo-

grafie over conflict en verhoudingen 
•	Parlement	van	de	dingen een politiek gesprek van-

uit het perspectief van de dingen 
•	Time	Loop een gesprek over nu vanuit verschillende 

momenten in de tijd 
•	Het	Vlak een gesprek op straat met behulp van ob-

jecten
•	Dying	 Together een fysieke denkoefening over le-

ven en sterven 
•	De	terugblik een caleidoscopisch gesprek over kij-

ken en zien
(voor het volledige repertoire en uitgebreidere be-
schrijvingen zie link) 

Locatiespecifiek
We voeren ons repertoire uit op verschillende plek-
ken in de samenleving, rond lokale vraagstukken en 
thema’s, met deelnemend publiek van de plek.

Enkele toekomstige samenwerkingen:
De Oude Kerk - een vierjarig stadstraject in de rosse 
buurt; de oudste wijk van Amsterdam. 2021-2024
Metaal Kathedraal - een vierjarig stadstraject rond 
een nieuw te bouwen wijk in Leidsche Rijn. 2020-2024
Het Tropenmuseum - een serie ‘ongemakkelijke ge-
sprekken’ over o.a. kolonialisme en white privilege. 
2019-2021

Repertoire
De Gasten - met performers van De Gasten reflecteren 
we op de gesprekscultuur onder jongeren. 2021-2024
MATCHBOX Rhein-Neckar - we dragen onze werk-
wijze over aan jongeren uit de regio. 2018-2022

Als het voor een uitvoering nodig is om lokale ge-
spreksbegeleiders te betrekken, om zo het contact 
met de betreffende context te vergroten en/of het 
gesprek in een andere taal te kunnen uitvoeren, dra-
gen we onze werkwijze over. Dit deden we reeds in 
Noorwegen, Portugal, Duitsland, Kroatië en verschil-
lende stadsdelen van Amsterdam.

Gezamenlijke creatie
Steeds vaker kiezen we ervoor om langere tijd te 
werken met een bepaalde groep deelnemers. Het 
gezamenlijk uitvoeren van de performatieve gesprek-
ken is dan onderdeel van een langer creatietraject, 
waarin we met de deelnemers extra tijd besteden aan 
reflectie en eigen ontwerp van context-gerelateerde 
gespreksvormen. Zo ontwikkelden we een vijfdaags 
traject voor middelbare scholen rond burgerschap, 
waarin leerlingen zelf gespreksvormen ontwerpen 
die bijdragen aan de gesprekscultuur op school. In 
het najaar van 2020 beginnen we met de uitvoering 
op scholen in Amsterdam en Brussel. Hiernaast ont-
wikkelen we samen met Metaal Kathedraal Utrecht 
en mensen uit het bedrijfsleven een meerdaags tra-
ject over sociale ecologie voor bedrijven en zijn we 
met Erik Pool, directeur Participatie bij het ministerie 
van IenW, in gesprek over een traject rond de grond-
beginselen van daadwerkelijke participatie voor be-
leidsmakers en burgers. Met deze langere creatietra-
jecten sluiten we als theatermakers aan bij de social 
design beweging, waarin kunstenaars hun kennis en 
vakmanschap inzetten ten behoeve van maatschap-
pelijke dilemma’s en uitdagingen.

We reserveren tijd, ruimte en geld voor onderzoek. 
We plaatsen ons werk in de kunsthistorische context 
van dialogical artwork, relational aesthetics en so-
cial sculpture, en we verhouden ons tot hedendaags 
onderzoek naar bijvoorbeeld sociale innovatie, con-
flictbemiddeling en inclusie. We gaan aan het werk 
met Siebren Nachtegaele, die voor de Universiteit 
van Gent onderzoek doet naar het effect van parti-

cipatieve kunst op gemeenschapsvorming en gaan 
samenwerken met Lenka Hora Adema, die als me-
diator gespecialiseerd is in conflictbemiddeling en 
onderzoek doet naar segregatie en polarisatie in de 
samenleving. In het komende jaar gaan we op zoek 
naar de manier waarop en de partners waarmee we 
het onderzoek rond Building Conversation het best 
deelbaar kunnen maken. 

Onderzoek en theoretische verdieping

https://www.buildingconversation.nl/#conversations
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Het Vlak, gesprek op straat,  Javaplein Amsterdam 2019 (fotografie Devante Notopawiro)

Dying Together/Earth, Bochum Duitsland 2019 (fotografie Kris Dewitte)
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De uitdaging ligt er voor ons in partners en publiek 
ervan te overtuigen dat persoonlijke investering van 
tijd en energie nodig is voor daadwerkelijke dialoog en 
ontmoeting. We ontwikkelen een marketingstrategie 
waarin niet het consument-zijn van toekomstige deel-
nemers wordt benadrukt, maar persoonlijk committent 
en gedeelde verantwoordelijkheid worden aangewak-
kerd. We gaan er hierbij vanuit dat ieder mens behoef-
te heeft aan oprecht, direct, aandachtig en uitdagend 
contact. 

Strategie 
In de patroon-doorbrekende performatieve gesprek-
ken die we organiseren, nodigen we publiek uit om voor 
even uit hun comfortzone te stappen. We realiseren ons 
dat dit niet vanzelfsprekend is en dat de relatie die part-
nerorganisaties al met hun publiek hebben hierin on-
misbaar is. Onze primaire communicatie loopt dan ook 
via onze partners. Samen met partners ontwikkelen we 
een communicatieplan op maat en leveren we een tool-
kit aan die door hen ingezet kan worden. Wij ondersteu-
nen partners middels communicatie op onze eigen en 
externe kanalen, zowel online, offline als free-publicity. 
Waar nodig plannen we een langer voorbereidend tra-
ject met bijvoorbeeld de gesprekken op straat en/of 
onze pop-up-ontmoetingsplek voor kennismaking. Sa-
men met de partners creëren we de gewenste contact-
momenten om het publiek tot deelname te bewegen.

Branding 
Nu alle activiteiten onder de naam Building Conversa-
tion gaan plaatsvinden, worden de communicatiemid-
delen die we inzetten meer gefocust. Waar we op dit 
moment werken met meerdere websites, huisstijlen en 
social-mediakanalen, maken we in het komende half 
jaar een omschakeling en communiceren we vanaf de 
zomer enkel vanuit Building Conversation. We creëren 
een duidelijke afzender en plek waar alle informatie te 
vinden is. Ook in de communicatie-uitingen die door 
de partners worden verspreid is het belangrijk dat 
Building Conversation als herkenbaar merk naar voren 
komt. We ontwikkelen de reeds genoemde tool-kit 
mede om onze branding te bewaken. 

Doelgroepen 
We maken bij het benoemen van de verschillende 
doelgroepen met wie we in contact gaan een onder-
scheid tussen partners en deelnemers. 

Partners 
•	Programmeurs voor theaters en festivals 
•	Programmamakers voor musea en overige culturele 

instellingen
•	Schooldirecteuren en docenten
•	Managers in bedrijven
•	Beleidsmakers bij gemeenten en overheid

Voor het ontwikkeling en tonen van nieuw werk werken 
we samen met een vertrouwenwekkend netwerk van 
(inter)nationale theaters en festivals dat is opgebouwd 
rond het werk van Lotte van den Berg en Peter Aers 
en de nieuwe ontwikkelingen van Building Conversa-
tion met belangstelling volgt. Op dit moment ligt onze 
focus op het ontwikkelen van een marketingstrategie 
richting opdrachtgevers buiten de culturele sector. 
Dit doen we in samenwerking met Monique van de 
Heisteeg (sales Microsoft) en Mike Gries (managing 
director Kinly) met wie we in contact kwamen via Im-
pact Matters, een non-profitorganisatie die kennis uit 
het bedrijfsleven inzet om ideële organisaties te hel-
pen hun missie te realiseren. Naar aanleiding van de 
ontwikkelde strategie stellen we per sector op maat 
gemaakte marketingmiddelen samen en een stijlboek 
waarin de tone of voice beschreven staat.
  
Deelnemend publiek 
•	Liefhebbers theater en beeldende kunst
•	Bezoekers van overige culturele instellingen
•	Leerlingen, studenten, docenten en beleidmakers op 

diverse scholen
•	Mensen die wonen en werken in de wijken waar we 

werkzaam zijn
•	Mensen werkzaam bij specifieke bedrijven 
•	Mensen betrokken bij specifieke participatietrajecten 

Commitment van partners en publiek

Building Conversations is one of the artistic projects I was part of that felt really urgent, really essential 
to our present days and practices. Its simplicity and transparency give room to one of the deepest and 
most sophisticated experiences I’ve ever had together with other people, and made me believe that rela-
tions and social interactions have much more to give then what we are usually expecting. 

– Ligia Soares, performer; gespreksbegeleider voor Building Conversation in Lissabon. 
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In de honderden gesprekken die wij de afgelopen 
jaren hebben opgevoerd zijn we steeds opnieuw be-
vestigd in de daadkracht, bereidwilligheid en open-
heid die mensen hebben om zich werkelijk tot elkaar 
te verhouden, de eigen plek te bevragen en nieuw 
denken en verbeelding op gang te brengen. Ook 
hebben we gezien en ervaren dat er moed voor nodig 
is om los van de gebaande patronen het niet-weten 
toe te laten. In het licht van de sociale, politieke en 

ecologische uitdagingen van deze tijd maken we ons 
werk. We geloven in de mogelijkheden die we met 
elkaar hebben om het tij te keren en de huidige crisis 
te gebruiken als een momentum voor emancipatie en 
transformatie. Het is precies hier dat we de kunsten 
nodig hebben. Om onze verbeelding aan te wakkeren 
en om ons voor even te omkaderen in de onmetelijke 
grote ruimte tussen wat is en wat komen gaat. 

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik wil het wel eens proberen. Sheila – Amsterdam

The experience still works within me. It was very inspiring. Johanne – Zurich 

Eén woord drong zich heel erg aan mij op; radicale transparantie. Liza – Utrecht

Mind bending process of putting yourself in the place of an object – really enjoyed it! Melih – Utrecht

De waan van de dag verdween voor even naar de achtergrond. Stijn – Den Bosch

The ah-ha moments of Dying Together frequent in my mind often - sharing space with strangers and 
constructing narratives with them to unknowingly become part of a bigger whole. Nikita – Rotterdam

Tussen wat is en wat komen gaat

Binnen iedere context voeren we ons werk uit met een 
zo divers mogelijke groep mensen die samen waar 
mogelijk staan voor een verticale doorsnede van de 
betreffende plek; van schooldirecteur tot leerling, van 
schoonmaker tot CEO. 

Om de ontwikkelingen van Building Conversation ook 
in de pers onder de aandacht te brengen, onderhou-
den we nauw contact met journalisten van diverse me-
dia. Dit netwerk zal uitgebreid worden met vakbladen 
voor de nieuwe sectoren waarin we actief zijn. 

Kruisbestuiving 
Het is ons doel om ontmoeting teweeg te brengen 
tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen. 
Dit gebeurt in de gesprekken zelf, maar ook tijdens 
de open atelier community-bijeenkomsten en op ons 
online platform waarop mensen die ervoor kiezen be-
trokken te blijven elkaar kunnen treffen. Speciaal voor 
de zorg en nodige aandacht richting de community is 
een extra medewerker aangenomen die in nauw con-
tact met marketing en communicatie de on- en offline 
community-strategieën op elkaar afstemt, het gebruik 
van het platform stimuleert en waar nodig aanjaagt.
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Dying Together/Earth, Bochum Duitsland 2019 (fotografie Kris Dewitte)


