De nalatenschap van oom Zweder
Coronaversie IJsseltheaterfietstocht 2021

Verantwoordingsverslag
Vanwege de Corona Pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen van
overheidswege was het in 2020 niet mogelijk om de IJsseltheaterfietstocht te organiseren.
Voor 2021 was dit weer het geval. Het bestuur van Stichting Theater Langs de IJssel heeft
daarom besloten voor 2021 een alternatieve IJsseltheaterfietstocht te organiseren. In
overleg met de artiesten die reeds waren betrokken, is nagedacht over een passend
alternatief. De tocht is aangepast zodat hij toch door kon gaan, zij het totaal anders. De
bezoekers konden de tocht individueel afleggen en via een app (izi Travel) hadden zij
toegang tot 21 korte videofilmpjes van de deelnemende artiesten. De tocht was in plaats van
tijdens het laatste weekend van mei de hele zomer lang te volgen en wel van 17 mei tot 19
september. Op elke plek langs de route van 40 km kon men instappen en het verhaal volgen
en beleven van een wereldvreemde baron, oom Zweder, en zijn erfenis. Dit verhaal is
speciaal voor deze tocht bedacht en vormgegeven door Henk de Reus. Henk de Reus heeft
het verhaal zo gemaakt dat er geen vaste kijkvolgorde hoefde te worden gevolgd. Tevens
heeft hij de reeds beschikbare acts van de artiesten ingepast in het verhaal. Er zijn videoopnamen bij gemaakt die de bezoeker onderweg enkel op bepaalde punten kon bekijken en
beluisteren.
Er is een boekje uitgegeven dat bezoekers tegen betaling van € 4,00 konden aanschaffen.
In het boekje zijn achtergrondverhalen opgenomen en is de route weergegeven. Dit speciaal
voor mensen die minder vertrouwd zijn met het gebruik van een app. Er is ook een
telefonische hulpdienst ingericht die de gehele periode overdag bemand was om bezoekers
te helpen bij het gebruik van de app.
Link naar trailer van de IJsseltheaterfietstocht 2021
Wij zijn dankbaar dat alle medewerkers, sponsoren en subsidiënten op hun manier hebben
geholpen de IJsseltheaterfietstocht 2021 doorgang te laten vinden op deze alternatieve
manier. We hopen dat we in 2022 weer een live evenement in het laatste weekend van mei
mogen organiseren waar mensen samen en live kunnen genieten van de natuur en cultuur
langs de IJssel.

Medewerkers
Aan de IJsseltheaterfietstocht 2021 hebben de volgende mensen meegewerkt.
Tekst en regie: Henk de Reus
Artiesten - spel, zang, gedichten, muziek, acrobatiek en dans verzorgd door:
Harro van Lien
Roos Rebergen (Roosbeef)
Duo No Nonsense
TeaTime Company
Jan Terlouw
Marjet Spook
Nynke Laverman
Liselore Gerritsen
Vormgeving: Louise Caspers
Kleding: Aafje Horst
Dramaturgie: Jan Veldman
Video: Jupieter Video Producties
Organisatie: Stichting Theater Langs de IJssel en haar vrijwilligers

Route

Bezoekers
Onze conclusie is dat de bezoekers hebben gewaardeerd dat er iets heeft plaatsgevonden,
maar dat een live evenement waarbij de mensen en masse samen kunnen komen in de
beleving van de bezoekers veel aantrekkelijker is.
Een bezoeker heeft het in een review goed verwoord:

Er zijn ruim 300 boekjes van de IJsseltheaterfietstocht verkocht. De boekjes zijn in de regel
gebruikt door groepjes die de tocht fietsten.
In totaal zijn de 21 filmpjes 6.463 keer weergegeven in de app. Meestal werd in een groepje
samen gekeken op één scherm.
Op grond van deze gegevens schatten we dat zo’n 600 personen de tocht (deels?) gemaakt
hebben. Het kunnen er meer zijn geweest maar ook minder, afhankelijk van de grootte van
de groepjes.
Overigens blijft de tocht via de app beschikbaar tot we ‘m ooit laten verwijderen. De
telefonische helpdesk is sinds eind september echter niet meer actief.

