PLAN OVER HET IJ 2012: DATSJA 3
Vijf jaar geleden speelden we onze eerste theatervoorstelling op het Over het IJ festival: Datsja. Nu,
in 2012, als de wereld vergaan is, maken we DATSJA 3. En ik zal uitleggen wat dat is en waarom we
dit willen.
Op het NDSM terrein wil ik een burcht-achtige ministad bouwen met zeecontainers. De stad is
meerdere lagen hoog, ruimtelijk, spectaculair. De stad is onze DATSJA 3, wat “dat wat gegeven is”
betekend. Een vrijplaats waar onze samenleving opnieuw uitgevonden wordt. (R-)evolutie! Als in
2012 de wereld zoals we hem kennen, is vergaan en we op de restanten opnieuw beginnen, starten
we in absolute gelijkheid. We zitten in het zelfde schuitje, verbonden door onze levensdrang.
Voor je DATSJA 3 binnen mag, wordt je in een voorportaal welkom geheten. Daar vindt de assesment
plaats: welke taken zou je kunnen uitvoeren en wat is je expertise. Op welke manier kan je je inzetten voor
de nieuwe samenleving. De regels worden uitgelegd en je krijgt een pak aan waarmee je onherkenbaar
wordt. Het pak is uniform, sexloos en heeft een masker die je vrij maakt van alle vooroordelen.
DATSJA 3 is geopend gedurende het hele festival. 24 uur per dag, 10 dagen lang, 240 uur achter elkaar is
het mogelijk opnieuw te beginnen, vrijheid te ervaren en samen te bouwen aan een nieuwe samenleving.
Weg is het onderscheid tussen performers en publiek, iedereen is gelijk. We moeten alles weer opnieuw
uitvinden: eten, drinken, kleding maken, bescherming zoeken en elkaar vermaken.
Iedereen die DATSJA 3 binnenkomt legt zijn of haar identiteit tijdelijk af. Dit is noodzakelijk om de ultieme
vrijheid, gelijkheid en broederschap te ervaren. Iedereen krijgt een taak, zorgt voor de anderen. En
regelmatig is er gelegenheid tot ontspanning in de vorm van performances, spektakel en samen relaxen.
Er zijn een aantal overkoepelende regels waar iedereen zich aan moet houden, net zoals in onze
theatervoorstelling Datsja in 2007. Het game-element draait om de mate van ontspanning en gelegenheid
om tijd te sparen. Als je de regels overtreed of je taken niet uitvoert, verlies je tijd en moet je eerder uit
DATSJA 3. Als je alles goed doet kan je bonustijd verdienen, waardoor je langer mag blijven.
Slapen gebeurt op slaapzalen, eten in eetzalen, werken in de ateliers en ontspannen in het centrale
binnenplein waar de performances plaatsvinden. Alle inwoners van DATSJA 3 mogen meedoen in deze
performances en onderdeel uitmaken van de cultuur.
De vrijheid van het zijn zonder identiteit, opgaan in de massa, leidt ook tot schaamteloosheid, ontremming,
saamhorigheid. DATSJA 3 is een groot experiment, leidend naar inzicht in een nieuwe wereld.

Samenwerking met Atelier van Lieshout
Theatergroep Powerboat wil graag samenwerken met Atelier van Lieshout, dat twee jaar geleden het project
Slave City heeft opgezet. Joep van Lieshout en zijn directeur Harm Verhagen geven aan graag mee te
werken en nu op exact het zelfde punt zijn beland: OPNIEUW BEGINNEN. Slave City was heftig en
distropisch, hun nieuwe werk is gebaseerd op wat er mogelijk is nadat de wereld is vergaan. Atelier van
Lieshout heeft vele grote installaties gebouwd en beschikbaar voor dit project. Op dit moment is een AVL
decor te zien in de Richard Wagner’s Opera Tannhäuser, op het Bayreuther Festspiel.

“Huge change is no longer in the past or future but in the present. Our society as we know it and have known
to be safe is fast-changing. Value systems of yesterday are no longer relevant. A new civilization is ahead of
us. This ideological society offers choice; are we able to find alternate ways of living, another model or are
our days counted? The changing climate, growing poverty, wars an more are only expanding. This movable
nomadic dwelling unit provides shelter from this disconcerting situation.
The armored shelter is made from old steel plates recuperated from demolished boats together with other
leftover material from our current society. The material due to its previous life is crooked, damaged and
irregular. There is no straight edge to be constructed from these disastrous supplies. The Cabin looks like an
improvised defense / attack apparatus made by a local blacksmith in order to have a better chance of
survival in times of revolution and civil war. Inside you find an improvised toilet, woodstove, and benches. It
is virtually indestructible.” - Beschrijving van Vostok Cabin door Atelier van Lieshout, 2010
Samenwerking met Booiz
Na een succesvolle After Hours dag in de loods van Booiz tijdens Over het IJ 2010, willen we graag in
samenwerking met Sander de containercontructie ontwikkelen, gesteund door het feit dat zij een
trappenfabriek hebben en daarmee de verdiepingen toegankelijk kunnen maken.

Waarom DATSJA 3
De reden dat we theater maken, Powerlabs organiseren, projecten opzetten zoals After Hours is dat we
continu zoeken naar verbindingen tussen professionals, publiek, beleid, verleden en toekomst. Maar waarom
doen we dat? Ik denk doordat we geëngageerd zijn. Onze wereld als speelplaats zien, maar wel eentje waar
we zelf de spelregels en speeltoestellen moeten verzinnen.
Over Het IJ is een groot speelterrein. De NDSM werf en het gebied daarom heen is stedelijk en industrieel,
waar de tijd stilstaat en keihard uit je handen glipt, een belofte en een teleurstelling, land, lucht en water. Het
is een grens waar alles bij elkaar komt. We voelen ons verbonden met het engagement en experimenteer
drang van Lode, Simone en Riet. De wens om bijdrage te leveren die dit festival verder uniek te maken en
het maximale er uit te halen, leidde tot plannen voor een Summer-Academy en een Camping.
Met het plan voor DATSJA 3 vallen al deze plannen en al onze voorstellingen samen.
Jullie vragen onszelf te hereiken, opnieuw uit te vinden en om ons te verhouden tot zeecontainers. In het
licht van alle bezuinigingen en diverse crises, radicaal te denken. Om niet te vergeten wat we de eerste
keren geleerd hebben, om juist die kennis te gebruiken. Jullie vragen ons om de theaterwereld te herzien,
hereiken en er een positieve draai aan te geven. Dit is iets dat wij sinds onze oprichting 10 jaar geleden
proberen. Dus: hebben we een plan? JA! Willen we een bijdrage leveren aan Over Het IJ? JA! We maken
met DATSJA 3 een ongeevenaarde 240 uur, vergelijkbaar met ruim 200 voorstellingen voor meer dan 1500
man.

Wat hebben we geleerd en wat nemen we mee
We hebben de afgelopen jaren het terrein verkend. De loodsen en de open stukken, het water, de wind, de
regen en de zon. We hebben de acoustiek gehoord, het grind tussen onze tenen gehad, met containers
gespeeld en we zijn blind geweest. Dat laatste was geweldig! We hebben het meest met de grofheid en
rauwheid van het terrein, het woekerend verval en de inspanning van iedereen om dat om te draaien.
We weten hoe we met publiek om kunnen gaan. Wat we in Datsja uit 2007 meenemen is de basis voor de
samenleving in DATSJA 3. Dit projectvoorstel is een samenballing en expansie van al ons voorgaande werk:
een fantastisch punt na 10 jaar Powerboat.
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