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Ik kijk terug op een geslaagd jaar theaterseizoen 2017/2018. We hebben 
diverse bijzondere producties gemaakt: 
 
Professioneel: “De Eenakters van Tsjechov”.  
Hiermee speelden we een aantal succesvolle voorstellingen op Festival Spoffin 
in Amersfoort. Er was een goeie publiek opkomst en mensen waren erg 
enthousiast. Met name over het spel van de acteurs, het gebruik van de locatie 
en de combinatie van de 2 eenakters. 
 
Volwassen amateurs: “Alpha Centauri”. 
De eerste volwassenvoorstelling in Utrecht i.s.m. HKU Loods. De spelersgroep 
was een geweldige ploeg mensen om mee te werken. Gedreven, passievol en  
open minded. Dit leverde een hilarische en soms ook ontroerende voorstelling 
op. Er werd op hoog tempo gespeeld. Qua publiek was het een goede eerste 
opkomst in Utrecht. We trokken ook veel publiek uit andere steden. 
Productioneel was deze voorstelling een uitdaging qua locatie, maar uiteindelijk 
is alles goed gekomen. 
 
Jongeren: “De Bosjes”  
De Bosjes was een geweldig mooie afsluiter op een prachtlocatie (Fort 
Uitermeer) in Weesp. Het was een uitdaging om de locatie helemaal naar onze 
hand te zetten, maar uiteindelijk kwam alles samen. Samenwerkingen met 
Guillaume, Brian etc verliepen optimaal, net als de publieksopkomst. Een 
geweldige afsluiter van mijn theaterwerkzaamheden in Weesp. 

Afgelopen anderhalf jaar heb ik me samen met Jessica Zeylmaker ingezet om 
bij Zone1380 de vierdaagse Vooropleiding Theater in goede banen te lijden. En 
niet geheel zonder succes. Dit jaar zijn er al 6 van de 10 studenten 
aangenomen op een HBO theateropleiding! Ondanks dat hebben we helaas 
toch besloten de samenwerking met Zone1380 te beëindigen. Het komende jaar 
willen we ons focussen op nieuwe energieke samenwerkingen en projecten. 
Zo introduceren we o.a. een nieuw onderdeel van Jori Hermsen Producties: 
JHPjong. Met JHPjong gaan we ons richten op talentontwikkeling 
d.m.v. producties, workshops, auditiebegeleiding, stages enz.  
 
Met JHProducties gaan we op zoek naar een basisplek om vanuit te werken. 
Hierbij onderzoeken we vooral de mogelijkheden in de provincie Utrecht en 



 

Arnhem. Ik ga daarnaast kijken hoe we de verschillende groepen (professionals, 
youngprofesisonals en amateurs) nog meer met elkaar te verbinden. De 
Eenakters van Tsjechov zullen we komend seizoen uitbreiden en 
doorontwikkelen. 

	  


