
Geachte leden, 
 
De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden. 
Met trots kunnen we u vandaag 3 kandidaten voordragen voor de functie bestuurslid: 
 
Maarten Otten is Hoofd techniek bij het NNT en heeft tijdens zijn studie psychologie op zijn 
18e als vrijwilliger gewerkt in het universiteitstheater in Groningen. Vandaar uit op zijn reis, 
met verschillende voorstellingen, het land ontdekt. Onder de vleugels van het productiehuis 
van het Grand Theater heeft Maarten nog internationaal kennis opgedaan om vervolgens 
een tijdje buiten het theater werkzaam te zijn…. Zoals we allemaal weten (bloed kruipt…. ) 
keerde hij in 2017 terug als productieleider van het NNT en sinds dit seizoen als Hoofd 
Techniek. Maarten is 34 jaar en heeft er zin in. 
 
Om nog heel kort even in Groningen te blijven stellen we ook graag Gert Beinema (37 jaar) 
voor als kandidaat bestuurslid. Geboren in Groningen, opgegroeid in het Oosten alwaar Gert 
op zijn 14e letterlijk het licht zag in Theater De Bouwmeester in Haaksbergen. Het 
bouwmeesterschap heeft hij meegenomen naar Theater De Storm in Winterswijk waar hij 
o.a als hoofd techniek voor verschillende verbouwingen en aanpassingen verantwoordelijk 
was. Via het Steengroeve theater in dat zelfde Winterswijk is hij tegenwoordig Hoofd 
TD/Gebouwbeheer/Verhuur/Operations bij Theater Junushoff in Wageningen. Gert woont 
nog wel in Winterswijk dus is in die zin een reizende technicus met een vast theater… 
 
Huub Mars is alweer een tijdje 1e inspicient van de Nederlandse Reis Opera maar onder de 
reizende collega’s nog steeds bekend als Huub van de Utrechtse Schouwburg waar hij zich in 
10 jaar wist op te werken van allround tot specialist. Huub is er eentje die er werkelijk voor 
gestudeerd heeft en wel aan de Amsterdamse Hogeschool van de kunsten. Huub komt uit 
Deventer is 39 jaar en heeft er na wikken en wegen erg veel zin in. 
 
 


