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Inleiding  
Op 21 september 2021 werd stichting Rover officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Dit verslag gaat over de eerste drie maanden van Rover en haar ontwikkeling. 
Financiële transacties hebben nog niet plaatsgevonden in het verslagjaar, omdat er nog geen bankrekening ter 
beschikking was. In het voorjaar van 2022 kreeg dit zijn beslag. 
 
Missie 
Rover gaat interdisciplinaire dansvoorstellingen maken vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met oog voor 
artistieke kwaliteit. Daarbij ligt een sterke focus op culturele diversiteit en het creëren van onderling begrip 
tussen individuen en culturen. Rover wil middels danskunst empathie en nieuwsgierigheid cultiveren als 
maatschappelijke waarden. 
 
Rover stelt inhoudelijke en artistieke kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent per jaar minder voorstellingen, 
maar meer diepgang, meer onderzoek en meer uitwisseling. Door te focussen op kwaliteit in plaats van 
kwantiteit en diepgaand onderzoek te doen, krijgen de projecten van Rover artistieke relevantie en voegen ze 
werkelijk innovatieve, unieke kunstprojecten toe aan het Limburgse landschap.  
Het betekent enerzijds investeren in werk dat al bestaat en anderzijds doorbouwen op aangeboorde thema’s. 
 
Rover heeft ook bijzondere aandacht voor de duurzaamheid van materialen en productie. Ze zien schoonheid en 
kansen in gebruikt materiaal en gaan hier voor nieuwe producties altijd eerst naar op zoek. 
 
Artistieke urgentie  
Er is in de maatschappij en in de cultuursector in het bijzonder een noodzakelijk gesprek gaande over inclusie en 
diversiteit. Een gesprek gevoerd op basis van persoonlijke ervaringen, historie en/of kennis. Rover wil deze 
gesprekken stimuleren; door het delen van verhalen en emoties ontstaat er ruimte voor elkaar. Ruimte om te 
luisteren, te kijken, vragen te stellen, te corrigeren en te observeren. Rover vertelt over de samenleving, door en 
met de samenleving. Deze vorm geeft handvatten en laat overeenkomsten zien die ons allen verbinden, maar 
laat ons ook diversiteit zien die nieuwsgierig maakt en voor begrip en tolerantie zorgt. Rover ambieert hiermee 
bij te dragen aan een wereld waar meer verbinding wordt gemaakt met elkaar. 
 
De wens voor een meer harmonieuze maatschappij loopt als een rode draad door het werk dat Rover maakt. 
Onopgemerkte details, onzichtbare mensen en vergeten verhalen krijgen in de voorstellingen de hoofdrol. 
Voorstellingen waarin thema's als identiteit en ‘behoren tot’ centraal staan. Rover wil het ingeslagen pad naar een 
inclusievere samenleving met haar werk ondersteunen. Daarbij concentreren ze zich op de schoonheid van diversiteit. 
Ze benadrukken niet de oppervlakkige verschillen die mens en maatschappij uit elkaar drijven, maar de onderliggende 
overeenkomsten die ons binden en de waarde van prikkelende nieuwsgierigheid naar het onbekende. 
 
Bestuur en dagelijkse leiding   
Het bestuur van Rover bestond in 2021 uit de volgende personen;  

Voorletter(s) Tussenvoegsel Naam Functie M/V Datum van 
aantreding  

A.P.   Folkersma Voorzitter V 24-08-2021 
 

J.W.A.M. van Opstal Secretaris M 24-08-2021 
 

R.M.   Ebbers penningmeester V 24-08-2021 
 

R.F.   Janssen-Becker algemeen lid V 24-08-2021 
 

 
De dagelijkse leiding werd gevoerd door: 

Voorletter(s) Tussenvoegsel Naam Functie M/V Datum van 
aantreding  

R   Morrowatian Artistiek leider V 24-08-2021  

M   Izumi Algemeen leider V 24-08-2021  
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Op 4 november vond een bestuursvergadering plaats in de Rover studio in Maastricht. Onderwerpen die 
werden besproken waren het bepalen van de rol van het bestuur, de samenwerking met de dagelijkse leiding, 
de huisregels en de planning. 
 
Governance  
Stichting Rover hanteert het model bestuur-directie. Zoals besproken in de bestuursvergadering zijn de 
bestuursleden betrokken en aanwezig en spreken regelmatig met de dagelijkse leiding. Het bestuur denkt mee 
in het begeleiden en ondersteunen van de startende organisatie en neemt indien nodig ook initiatief. Het 
bestuur zorgt voor een heldere taakverdeling en werkt transparant. 

Organisatie  
Rover werkt met freelancers en heeft (voorlopig) geen vast personeel in dienst. In 2021 is de tijd genomen om 
de organisatie op te starten, het artistieke beleid te formuleren en projecten voor te bereiden. Dit leidde tot een 
duidelijke rolverdeling binnen het team. Roshanak Morrowatian is als artistiek leider verantwoordelijk voor het 
onderzoek en de artistieke projecten en daarnaast het gemeenschapsproject. Mami Izumi is algemeen leider en 
is verantwoordelijk voor de administratie, productiemanagement, het zoeken en onderhouden van contacten 
met partners en netwerk. Wat nog niet goed is ingevuld is de functie marketing en communicatie. In 2022 
worden hier nadere stappen in ondernomen en zal de in 2021 gestarte samenwerking met CASC nader worden 
vormgegeven. CASC (Connect | Art | Sharing | Concepts) ondersteunt kunstenaars en organisaties bij het 
ontwikkelen van de artistieke profilering, de organisatiestrategie, en het cureren en programmeren.  
 
Financieel draagvlak 
Voor het jonge gezelschap is het van het grootste belang dat er een zekere mate van financiële stabiliteit komt. 
Een eerste stap hierin was een aanvraag voor structurele ondersteuning bij de Provincie Limburg voor de jaren 
2023-2024. Deze aanvraag werd begin 2022 ingediend en is inmiddels gehonoreerd. Een volgend initiatief is een 
aanvraag bij Fonds Podiumkunsten in het kader van de NMR (Nieuwe Makersregeling), eind augustus 2022. 
 
Projecten 2021 
In 2021 werden twee voorstellingen gecreëerd; Kites en Sister 
In Kites neemt de geïsoleerde ruimte van een asielzoekerscentrum als vertrekpunt, een plek waar kinderen 
opgroeien in een ‘limbo’ tussen verleden en toekomst. Kites is een choreografische vertaling waarin het publiek 
in dans, beeld, muziek en tekst wordt meegenomen in de ervaring van een kind dat op de vlucht is en opgroeit 
in een afgebakende ruimte. Gebaseerd op haar eigen leven verwerkt Roshanak Morrowatian herinneringen en 
flashbacks. Ze onderzoekt de fysieke sporen van haar reis naar Nederland en de lange procedure die volgde na 
haar aankomst. Kites ging op 2 oktober 2021 in première in AINSI Maastricht tijdens De Nederlandse 
Dansdagen. 
 
Sister is een installatie-performance, een levensgrote waxsculptuur van een smeltend meisje. Een eerbetoon 
aan de overlevingskracht van kinderen in gebieden van politieke en sociale onrust. 
Roshanak Morrowatian creëerde een choreografie op een niet-levend lichaam, met smelten als het enige 
bewegingsmateriaal. Smelten als symbool voor het verlies van onschuld maar ook als het ongrijpbare, waarin de 
wax transformeert en een nieuwe vorm aanneemt om te overleven. 
Sister vormde een artistieke vertakking van de voorstelling Kites en beleefde zijn première tijdens het 
schrit_tmacher festival in Heerlen op 7 juli 2021. 
 
Beide voorstellingen werden geproduceerd in het Danslab van SALLY Dansgezelschap Maastricht in coproductie 
met VIA ZUID en Stichting Rover. Vanwege de toen geldende Coronamaatregelen bleek het onmogelijk om 
beide projecten veel te tonen. In 2022 zullen zowel Kites als Sister in reprise gaan. Als bijlage van dit verslag is 
een apart verslag van beide projecten opgenomen, waarin ook de bezoekcijfers zijn opgenomen. 
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Het doel van mijn aanvraag en het initiëren van het project Kites (voorheen Voices) was de wens naar 
meer bewustzijn en het activeren van het publiek in het vluchtelingendebat. Als alternatief voor de 
lopende discussies over getallen, grenzen en veiligheid, wil ik graag dat we samenkomen, reflecteren 
en de focus brengen naar de mens, de families en kinderen in het vluchtelingdebat.  

En dat is binnen het kader van de uitvoeringen en het bereikte publiek gelukt. Ik ben erg dankbaar 
voor de rijke feedback van het publiek, de reflectie die daaruit voortvloeide en de vragen die 
opkwamen na het zien van het werk. Ik kijk ernaar uit samen met mijn team het werk op meerdere 
plekken te mogen delen en zo de uitwisseling en verbinding te vergroten.  

 

1, Overzicht  
Ik lees mijn aanvraag terug en reflecteer tegelijkertijd op de gemaakte voorstelling. Hoewel de Covid-
19-situatie veel onzekerheid bracht voor het werk, heb ik de voorgenomen activiteiten kunnen 
realiseren. Met een geweldig team is de interdisciplinaire dansvoorstelling Kites op 2 oktober 2021 
tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht in première gegaan. De voorstelling neemt, net zoals 
in de aanvraag besproken wordt, de geïsoleerde ruimte van een asielzoekerscentrum als vertrekpunt, 
een plek waar kinderen opgroeien in een ‘limbo’ tussen verleden en toekomst. Kites is een 
choreografische vertaling geworden waarin het publiek in dans, beeld, muziek en tekst wordt 
meegenomen in de ervaring van een kind dat op de vlucht is en opgroeit in een afgebakende ruimte. 
Gedurende de repetitieperiode nam de creatie een meer autobiografische wending. Het werk is nu 
deels gebaseerd op mijn eigen leven en bevat persoonlijke herinneringen en flashbacks. Zo onderzoek 
ik de fysieke sporen van mijn reis naar Nederland en de lange procedure die volgde. 

 

 

 

Theaterkrant: “Al die gekmakende sporen uit het verleden krijgen een knappe plek in deze nieuwe solo van de in 
Maastricht werkende danseres en choreografe Roshanak Morrowatian (32). […] in alles is voelbaar dat ook zij 
ballast meetorst van een heftige ballingschap.” 
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Het project is goed verlopen. De steun van de producenten SALLY Dansgezelschap Maastricht en VIA 
ZUID was erg fijn. Op elk vlak waren ze bereid hulp te bieden en waren we regelmatig in dialoog over 
de productie en de ‘to do’s.’ Ook was het mogelijk de gehele periode op één locatie te mogen werken, 
dat gaf rust en maakte de geplande onderzoeksperiode mogelijk. Het geplande onderzoek in het 
buitenland kon vanwege de coronamaatregelen helaas niet plaatsvinden. 

Alle doelgroepen zijn bereikt, het beoogde bezoekersaantal is vanwege Covid-19 beperkt gebleven, 
maar de diversiteit was duidelijk zichtbaar tijdens het nagesprek van de voorstelling en dat was heel 
fijn. Ook de tussentijdse ‘open studio’ - noodgedwongen digitaal - was een goed moment voor 
uitwisseling met het publiek. Kleinere groepen kwamen wel live bij de repetitie kijken. Deel van het 
project was ook om de jongeren waarmee ik voor mijn onderzoek in gesprek ben gegaan, te 
fotograferen. Helaas kon dit vanwege persoonlijke redenen van de jongeren niet plaatsvinden en 
hebben we met de fotograaf een nieuw plan gemaakt.  

Wat duidelijk in het project minder goed is gegaan, is het voorbereiden op een tour. Dit is natuurlijk 
mede omdat we zo lang ‘op wacht’ stonden in de kunsten. Toch is de overgang na de première een 
beetje stroef. Dat is een aandachtspunt: hoe bouw ik relaties en communiceer ik met culturele 
instellingen? Er zijn contacten met programmeurs, overgehouden aan de Polished tour eind 2020. We 
gaan onder andere met de volgende podia in gesprek over programmering begin 2022, of anders in 
het seizoen 2022-2023; Korzo Den Haag, De Lieve Vrouw Amersfoort, Theater Bellevue Amsterdam, 
De Lawei Drachten; Stadsschouwburg Groningen; Toneelschuur Haarlem; PLT Heerlen, ECI 
Cultuurfabriek Roermond; Theater Rotterdam; Theater Insblau Leiden; Schrit_tmacher Festival 
Aachen/Kerkrade/Heerlen 

 

 

2, Samenwerkingen 
Ik heb in interdisciplinair werken mijn artistieke taal gevonden, maar het blijft een uitdaging waarin 
flexibiliteit en tijd gevraagd wordt. Er was meer repetitietijd nodig dan ingepland en dit ging soms ten 
koste van andere werkpunten. De samenwerkingen met de artiesten waren erg inspirerend. Contact 
leggen met de schrijver Behrooz Boochani is niet gelukt, maar de andere gewenste samenwerkingen, 
zoals met Moos Pozzo van de Stichting de Vrolijkheid (een landelijk netwerk van kunstenaars, 
theatermakers en musici die investeren in kinderen in asielzoekerscentra in Nederland), Nicole Beutler 
als coach en outside-eye en Rutger Zuydervelt als componist, zijn gelukt. En ik ben vooral dankbaar 
voor de vorm waarin we mochten samenwerken. In de voorstelling zijn het onzichtbare spelers. Zo 
werkt de videoartiest live; ze reageert op mijn timing en impulsen als performer. Ook is de wens voor 
multifunctionaliteit in kostuum uitgekomen: in het begin dient het puur als kostuum, daarna als 
landschap, projectie-oppervlakte en symbool voor herinneringen. Ook de getalenteerde Mami Izumi 
als productieleider en artistiek assistent creëerde een veilig en duidelijk kader voor het team om 
binnen te werken.  

Aanvankelijk was mijn aanvraag enkel bedoeld voor een interdisciplinaire solo-dansvoorstelling om de 
veer- en overlevingskracht van kinderen in gebieden van politieke en sociale onrust te eren. Uit het 
onderzoek en de urgentie van het thema ontstonden echter vertakkingen - gelijkwaardig, maar kleiner 
in schaal: de installatie-performance Sister en de foto-expositie Hide & Seek.  
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Sister is een levensgrote waxsculptuur van een smeltend meisje. Een 
choreografie op een niet-levend lichaam met smelten als 
bewegingskwaliteit. Smelten als symbool voor het verlies van onschuld en 
jeugdigheid, maar ook van transformatie en overleven. In een bijna 
seance-achtige setting nodigt de  

ongeveer 40 minuten durende performance het publiek uit samen te 
komen en dit meisje te ontmoeten en haar verhaal te laten ontvouwen. 
Sister ging in juli 2021 in première tijdens het schrit_tmacher Festival in 
Heerlen (vanwege Covid-19 verschoven naar de zomer).  

 

 

Hide & Seek is een samenwerking met beeldend kunstenaar Afagh 
Morrowatian. Een samenwerking tussen dans en fotografie en 
een zoektocht naar tederheid en een thuis. Geïnspireerd op de 
thema’s van het project, gebruikte Afagh Hide & Seek, oftewel 
omgekeerd verstoppertje, als concept en leidraad voor haar 
foto’s. De expositie werd getoond tijdens de première van de 
dansvoorstelling tijdens de Nederlandse Dansdagen.  

Tijdens de première van Kites kwam het gehele project samen. 
Naast de voorstelling die twee keer werd uitgevoerd, was er een 
introductiegesprek met Moos Pozzo, controleerden de jongeren 
waarmee ik gesprekken voerde de kaartjes, was er een tafel met 
documenten (brieven, krantenartikelen, etc.) uit het onderzoek, 
een video-projectie van de performance Sister, de foto-expositie 
van Afagh Morrowatian, een publieksfolder over het project en een nagesprek geleid door Jackie 
Smeets van VIA ZUID. 

Theaterkrant: “Zo haalt Kites de brandende actualiteit als een vlieger het theater binnen.” 

 

3, Links 

Recensies: 

https://movementexposed.com/2021/10/05/kites/ 

https://www.pzazz.theater/nl/recensies/dans/brekende-golven-en-glasscherven 

https://www.theaterkrant.nl/recensie/kites/roshanak-morrowatian/  

Pers over Kites: 

https://www.1limburg.nl/dansvoorstelling-over-vluchtelingenkinderen-premiere 

In gesprek over Sister: 

https://l1.nl/l1-cultuurcafe-roshanak-morrowatian-over-sister-165432/ 
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4, Video en beeld 

Teaser Kites: https://vimeo.com/630342590 

Teaser Sister: https://vimeo.com/568553510 

Sister documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=glpDe6bbf04 

Sally open studio 2020: https://vimeo.com/537623409 

Fotografie Hide & Seek: https://www.instagram.com/afagh.morrowatian/ 

Website : https://www.rover.company/ 

 

Foto's van de première dag 02.10.2021 - Nederlandse Dansdagen  
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5, Bezoekersaantallen 

        
Datum     Totaal  

 

Sister - Sneak Peak (online)   
11-04-2021 Livestreaming    58 

        

Sister - voorstelling       

06-07-2021 Try-out  15 

07-07-2021 Premiere  20 

07-07-2021 Tweede voorstelling  27 

*Met maximaal 30 beschikbare zitplaatsen ivm de Corona maatregelen. 

Kites - open studio (online)   
30-11-2020 Livestreaming   120 

    
Kites – voorstelling     
02-10-2021 13:30u Premiere    70 

02-10-2021 17:30u Tweede voorstelling   60 

*Met maximaal 100 beschikbare zitplaatsen ivm de Corona maatregelen. 
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Recensie 

 

 

08/06/2022, 08:46 Kites door Roshanak Morrowatian – Theaterkrant

https://www.theaterkrant.nl/recensie/kites/roshanak-morrowatian/ 1/2

Roshanak Morrowatian
Kites

Annette Embrechts 
15 oktober 2021

Gezien op 2 oktober 2021, Nederlandse Dansdagen, AINSI Maastricht

Flarden van een droog steppelandschap trekken steeds sneller op het achterdoek voorbij. Langzaam
vervagen de beelden in het drieluik. Kleuren trekken weg uit de zinderende aarde. Dan gaat de
duizeligmakende rit over in een grijs decor vol elektriciteitsmasten. Het zouden vage herinneringen
kunnen zijn aan een haastige vlucht uit een warm Arabisch land. Misschien dat een kind zich zo de
hectiek herinnert van een gevaarlijke uittocht. De aangrijpende danssolo Kites laat zien wat zich
daarna nog meer kan ophopen in een kinderbrein wanneer het vervolgens verstrikt raakt in overvolle
opvangcentra, stroperige asielprocedures en protestacties van wanhopige ouders.
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