
OVER GRAND CIRCLE 

Al een aantal jaren ben ik als regisseur in het Amateur Theatercircuit actief bij diverse 
opdrachtgevers. Steeds vaker werd mij, maar ook mijn muzikaal leider en zakenpartner Gerbrand van 
Kolck de vraag gesteld: “Weten jullie nog een leuk stuk voor ons” en steeds vaker kwamen wij 
erachter dat dat een lastige vraag is om te beantwoorden. Alleen door urenlang op internet te surfen 
en veel voorstellingen in binnen- en buitenland te zien, waren wij vaak pas na een aantal dagen in 
staat om een top 3 samen te stellen. Maar dan begon het werk voor het bestuur pas echt. Waren de 
titels wel beschikbaar en betaalbaar? Bij wie moest je je melden om een licentie te regelen en hoe 
lang ging dat wel niet duren? 

Een intensief proces, terwijl je het als bestuurder op dat moment al druk genoeg hebt met je huidige 
productie. Met deze ervaringen in ons achterhoofd zijn we aan de slag gegaan en daar is Grand Circle 
Theatre Activities uit voort gekomen. Met als eerste tak een advies- en bemiddelingsbureau, waarbij 
je alles online kunt regelen via een website. Waar je gemakkelijk kunt zoeken naar titels, waar je de 
beschikbaarheid online kunt inzien en waar je offertes/licenties direct kunt aanvragen. Grand Circle 
bezit een uitgebreid netwerk met uitgeverijen en productiehuizen over heel de wereld en werkt 
graag met hen samen als tussenpersoon. 

Daarnaast biedt Grand Circle met haar website ook de mogelijkheid aan gezelschappen om met 
elkaar in contact te komen. Zij kunnen reclame maken voor hun voorstellingen, spullen en/of 
diensten aanbieden op ons prikbord of kennis delen via de blogfunctionaliteit.  

Onze missie: 

• dat stukken uitkiezen weer “fun”gaat worden voor bestuurders
• dat bestuurders meer tijd overhouden om op het podium te stralen
• dat het verkrijgen van licenties niet afhangt van “wie je kent in het professionele circuit”
• dat gezelschappen elkaar makkelijker weten te vinden
• dat nieuwe musicals en/of vertalingen meer zichtbaar worden voor gezelschappen

Daarnaast hebben wij ook het Grand Circle Orchestra opgericht. Een gelegenheidsorkest bestaande 
uit allemaal professionele muzikanten die amateurs een warm hart toedragen. Zijn we druk bezig 
met het vorm geven van Grand Circle Academy en het oprichten van Grand Circle Theatre 
Foundation. 

Ineke de Geus 


