
Programma 
 

Symposium Duurzaamheid on Stage! 

Van inspiratie naar realisatie 
 
Maandag 6 december 2010, Theater De Spiegel Zwolle 

 
09:15 u Ontvangst 
 
10:00 u Inleiding dagvoorzitter, Andrea van Pol 
 
10:05 u Clean Thinking, Aart van Veller: ondersteund door Schwalbe’s ‘Op eigen  

Kracht’  
 
10:35 u Kosten besparen door energie besparende maatregelingen, 
    Remco Janssen (Energiecentrum MKB) 
 
10:55 u Film: presentatie Onderzoeksproject Duurzame Podiumverlichting 
 
11:15 u Presentatie uitkomsten Onderzoeksproject Duurzame Podiumverlichting 

Henk van der Geest (iLo) 
Wouter Koek (VSL) 
Mirjam Grote Gansey (Studio MGG)  

 
11.55 u  Uitleg over het middagprogramma Andrea van Pol 
 
12:00 u Lunch, én gelegenheid de stands van de deelnemende bedrijven te  

bezoeken 
 
13:00 u 1e ronde themasessies 
 
13:55 u 2e ronde themasessies 
 
14:40 u Korte middagpauze 
 
15:00 u 3e ronde themasessies 
 
15:50 u Estafette-interview 
 
16:35 u Samenvatting dagvoorzitter 
 
16:45 u Borrel en gelegenheid naar de stands van de bedrijven te gaan 
 
18:00 u Einde 

 
 
 
 
 
Dit symposium komt tot stand dankzij een Energie Onderzoeks Subsidie van Agentschap NL en de 
steun van HA Rental, Lightco Nederland BV, Flashlight, Rolight, United Broadcast Facilities BV, Niek 
Heijboer Lichtadvies, Fairlight, Controllux, Pieter Smit, Rotterdamse Schouwburg, Odeon De 
Spiegel Zwolle, Gemeente Zwolle en Scapino Ballet Rotterdam. 



Keuzeonderwerpen themasessies 
 
Decor: 
1. Is cradle to cradle toe te passen in de decorbouw? Na een inleiding van Cathelijne Grobbee (Be 

Beneficial) worden er hierover ideeën uitgewisseld met Martin Determann (Decoratelier Vorm & 
Decor BV), Dave Staring (techniek decor Schwalbe) en Mirjam Grote Gansey (studio MGG). 
Locatie: Café De Koperen Kees 

 
Vloeren en doeken: 
2. Wat is er nodig om vloeren en doeken te verduurzamen? In deze sessie wordt gekeken naar wat er 

moet gebeuren om deze producten duurzaam te produceren, hoe het gebruik van duurzame 
producten gestimuleerd kan worden en wat je kan doen wanneer deze producten bij het afval terecht 
komen. Aan tafel zitten een aantal leveranciers van (duurzame) producten en initiatiefnemers. Het 
gesprek wordt geleid door Eline Kleingeld, beleidsmedewerker bij de Vereniging van Schouwburg- en 
Concertgebouwdirecties, Frans van Oekel (LevTec BV), Ivo Kersmaekers (Showtex België), Thijs 
Gennissen (Schouwburg Agnietenhof) en Martin Haars (Koninklijke Schouwburg Den Haag), Henk 
Wijnhoff (Theater De Spiegel). 
Locatie: Wyzonol Foyer  

 
Het VSL-onderzoek tot in detail: 
3. In deze sessie zal dieper ingegaan worden op de resultaten van het VSL-onderzoek door Wouter 

Koek (Manager bij het nationale metrologisch instituut, VSL). 
Locatie: Ballet opwarmruimte 2 

 
Hands on demonstratie van de gebruikte armaturen: 
4. In deze sessie krijgt u een hands on demonstratie van de diverse in het onderzoek gebruikte 

armaturen van diverse leveranciers. 
Locatie:Toneel grote zaal 
 

Het onderzoeksresultaat ligt er, hoe verder? 
5. Discussie van mogelijke implementatiemethoden door panel Hugo van Uum (projectleider VPT 

Duurzaamheid on stage! en gespreksleider), Stefan van Tongeren (Energiecentrum MKB), Henk van 
der Geest (iLo), Tom Verheijen (Rapenburg Plaza BV), Arno Warmerdam (lichtontwerper) en Rob van 
den Berg (tv en webcast regie). 
Locatie: Artiesten Foyer  

 
Meten is weten: 
6. Hoe behaal je als podium de meeste kostenbesparing en milieuwinst? Hoeveel levert het op, die 

zuinige podiumverlichting, een afval-arm-decor of dat uitschakelen van de zaalverlichting tot een 
half uur voor de voorstelling? Kom bekijken en bediscussiëren hoe je met een simpele 
milieuregistratie (de Milieubarometer) te weten komt waar de milieuprioriteiten liggen en hoe je een 
CO2 balans opstelt. Met welke kengetallen kun je de vorderingen van je eigen podium meten en 
spiegelen aan andere podia? Sessie onder leiding van Willemien Troelstra (Stichting Stimular). 
Locatie: Cortegaerdtzaal  

 
Energiegevende krachten binnen de toneelhijsinstallatie: 
7. In deze sessie geeft Reind Brackman (Trekwerk BV) uitleg over energiegevende krachten die 

aanwezig zijn binnen toneelhijsinstallaties. 
Locatie: Ballet opwarmruimte 1  

 
Vervoer: 
8. Pieter Smit is al 30 jaar actief bezig met slimme transportoplossingen voor theater, muziek en 

andere showproducties. Door innovatieve transportmethodes aan te dragen kunnen zij het aantal 
ritten drastisch verminderen. Hiermee is het milieu gebaat en bespaart de producent kosten. Deze 
sessie wordt geleid door Maarten Arkenbout (Pieter Smit Theater Produktie Service BV). 
Locatie: Grote kleedkamer 1  

 
Groen? Doen!: 
9. Duurzamer zijn, er wordt veel over gedacht en over gesproken. Logisch, als je weet wat ons in de 

toekomst te wachten staat. Bovendien kun je er veel geld mee besparen en dat is in deze tijden een 
goede reden om te beginnen. Kom naar de themasessie ‘Groen? Doen!’. In 3 stappen en met een 
lijst van voorbeelden krijg je voldoende informatie om te starten. De besparing ligt voor het oprapen 
en je zult ontdekken dat het allemaal niet zo moeilijk is. Deze sessie staat onder leiding van Jeroen 
de Leeuw (Advies etc.). 
Locatie: Grote Kleedkamer 2 
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