
WEEK 11 NOVEMBER 2019

En dan zijn we al weer bij week 11 
helaas voor de blog wel een  
korte week want de donderdag en 
vrijdag heb ik vrijgekomen voor 
een weekendje weg ( want ja lieve 
mensen vakantie hoort ook bij het 
werkleven…..toch?)

Deze week heb ik alle aandacht besteed 
aan het opleveren van de TR op visite 
video en een visuele uiting maken voor 
een aantal kerstboodschappen van  
Theater Rotterdam. 
De dinsdag ben ik begonnen met het 
verder uitwerken van mijn  
onderzoeksplan naar de bezoekers en 
gebruikers van Theater Rotterdam. Ik heb 
bij het plan nu ook alle interview vragen 
uitgewerkt voor de bezoekers en een 
sessie bedacht die samen met de  
website gebruikers gehouden kan  
worden. Ook ben ik met het onderzoek 
wat ik vorige week heb gedaan naar 
brainstormsessies een concreet plan 
gaan schrijven en heb die ook gelijk 
besproken met Robin. Het plan zelf vond 
Robin goed alleen het vraagstuk wilde 
ze nog over nadenken met mij. Een goed 
gevoel dat ik voor zowel de  
brainstormsessie als het onderzoek  

eindelijk een goed en duidelijk heb  
kunnen schrijven ( nu nog een datum  
inplannen dat het uitgevoerd kan worden 
) Het onderzoeksplan zelf moet ik nog 
wel met Kirsten bespreken maar door de 
drukte momenteel op kantoor stel ik dat 
even uit.
Helaas heb ik geen beeld beeldmateriaal 
deze week maar gelukkig heeft  
Naomie Stekelenburg nog een paar leuke 
foto’s gemaakt van de openbare repetie 
toen ik op vakantie was.

Het leukste moment deze week: 
Bij het opleveren van de video 
voor TR op visite bij Conny Jans-
sen was ik best wel bang voor een 
flinke lijst met feedback. Gelukkig 
was dit niet het geval en was er 
op 1 shot na alleen maar positieve 
reacties op de video.

Stomste moment deze week: 
Deze week heb ik weinig mogen 
doen met visuele uitingen maken. 
# dagen lang lezen en plannen 
schrijven vind ik toch minder leuk 
dan ik dacht maar ach het hoort 
er nou eenmaal bij.


