
Dag vriendjes en vriendinnetjes 
daar ben ik weer met de 
wekelijkse update van al mijn 
stageavontuurtjes bij Theater 
Rotterdam. Het was de week van 
de chocotof waar je elke collega 
mee kan omkopen en de making of 
video voor de familievoorstelling 
Repelsteeltje en de blinde prinses.

Mijn week begon rustig met de taken die 
ik elke week uitvoer. Hierbij kan je denken 
aan de voorbereidingen treffen voor de 
wekelijkse straatvraag en de insta weekly. 
Ook heb ik mijn onderzoeksplan besproken 
met Kirsten en daar weer goede feedback 
op gekregen. Mijn onderzoeksplan zelf heeft 
Kirsten goedgekeurd en ze wil graag dat 
ik het volledige interview ga uitwerken die 
we kunnen voorleggen bij bezoekers van 
Theater Rotterdam. In de toekomst zal ik de 
resultaten gaan uitwerken in een verslag en 
verder gaan met fase 2 van mijn onderzoek. 
Dit zal vooral gericht zijn op het gebruik van 
de website en waar de bezoeker tegen aan 
loopt tijdens het gebruiken van de website.
Ook ben ik deze week weer verder gegaan 
met de productie voor de making of video 
van Repelsteeltje. Zo heb ik de voice-over 
opgenomen samen met Wart Kamps en de 
definitieve montage gemaakt voor de eerste 
video over de kick-of. 
Verder had Kirsten aan mij gevraagd of ik een 
beeldmerk wilde ontwerpen in de huisstijl 
van theater Rotterdam. Dit beeldmerk 
zal uiteindelijk gebruikt worden voor de 
voorstellingen die onder de categorie 

vallen ‘’ international selection’’. Wat zou 
jij doen tijdens het maken van een simpel 
beeldmerk met deze naam? Ik vond het een 
mooi idee om de initialen te gebruiken van 
deze naam…. Je voelt hem al aankomen ik 
ben met mijn domme kop 10 verschillende 
schetsen gaan maken waar de naam IS in 
verwerkt zit. Voor de mensen die de grap 
nog niet door hebben 
I.S. (Islamitische Staat, voorheen ISIS 
(Islamitische Staat in Irak en Syrië)), is 
een islamitische terreurbeweging, die de 
staatkundige grenzen van Irak en Syrië niet 
erkent en een eigen radicale staat wil maken. 
Leuk om te weten is dat de afkorting IS ook 
betekend: Intermediate System, Invaliditeit 
Staking en Image Stabilizer maar helaas 
moeten de meeste mensen nog steeds 
denken aan Islamitische Staat als ze de 
afkorting zien. 

Nadat ik rigoureus kill your darlking had 
uitgevoerd op al mijn schetsen hebben we 
uiteindelijk maar gekozen voor gewoon de 
naam international selection met een mooi 
balkje om de naam heen. 
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Grappigste moment deze week: 
Onverwacht voor een hele andere 
doelgroep een beeldmerk creëren en 
dat zelf pas door hebben als je klaar 
bent met schetsen. Tis om te gieren… 

Stomste moment deze week: Dat ik 
door weer en wind (ik overdrijf graag) 
helemaal naar Witte de With moest 
lopen om nog een shot te filmen voor 
de repelsteeltje making of.


