
 
 
 
 

 

De podcast Het Bankje brengt theater op een alternatieve manier tot bij het publiek: je neemt tijdens een 
wandeling of een fietstocht plaats op een bankje en je bent getuige van de meest intieme, bizarre, 
aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben afgespeeld op de plek waar je zit. 

Samen met Creatief Schrijven en Kunstwerkt gaat OPENDOEK op zoek naar schrijvers, acteurs en 
beeldende kunstenaars. In totaal worden meer dan 80 amateurkunstenaars betrokken om van Het Bankje 
een succes te maken. 

Maximum 20 dialogen worden samen met het Huis van Eustachius uitgewerkt tot podcasts. Die kan je dan 
beluisteren via QR-codes, verspreid over de bankjes van jouw stad of gemeente. 

WAAROM KIEZEN VOOR HET BANKJE? 

Het Bankje is niet alleen laagdrempelig voor de luisteraars, het is ook een zeer eenvoudige manier om met 
beperkte ingrepen ruimte te maken voor theater in je stad of gemeente. Het geeft jouw stad of gemeente 
een extra troef om je deze zomer als toeristische trekpleister op de kaart te zetten. Of je nu bankjes 
selecteert langs een bestaande wandel- of fietsroute of een volledig nieuwe route wil uitstippelen, met dit 
concept zit je goed! 

WAT VOORZIET OPENDOEK? 

- De productie, opname, montage en verdere uitwerking van de 20 podcasts wordt volledig verzorgd 
door OPENDOEK. Hiervoor werken we samen met een professionele audiomaker, het Huis van 
Eustachius. 

- Van elke podcast wordt een sticker met QR-code gemaakt (7cm op 7cm) die bevestigd kan worden 
op de bankjes. Bijkomend is er per podcast een visuele affiche die je vrij kan gebruiken of inzetten als 
pancarte bij elk bankje. 

- We voorzien een communicatietoolkit voor lokale promotie en communicatie. 
- In onze onlinecommunicatie (website en sociale media) en theaterkalender voor de zomer (juli t/m 

september) wordt de informatie over Het Bankje in jouw stad of gemeente mee opgenomen.  

WAT VRAGEN WE VAN JOU ALS STAD OF GEMEENTE? 

- Je maakt zelf een selectie van 10, 15 of 20 bankjes binnen je stad of gemeente en bevestigen de 
stickers op een duurzame manier op een goed zichtbare plek op of rond die bankjes. Op jullie eigen 
website voorzie je een overzicht (tekstueel of grafisch) van de gekozen bankjes en waar deze te 
vinden zijn. 

- Je bezorgt aan OPENDOEK een digitaal plannetje met de locaties van de bankjes. 
- De QR-codes op de stickers zijn toegankelijk voor het brede publiek van 1 juli tot en met 30 

september 2021. Je duidt binnen je stad of gemeente een dienst of persoon aan die op geregelde 
tijdstippen controleert of alle stickers nog aanwezig zijn. Indien nodig kan OPENDOEK haar netwerk 
van vrijwilligers inzetten om hierbij te helpen. Zorg voor een vast aanspreekpunt voor OPENDOEK.  

- Jullie gebruiken de vormgeving van Toch Theater en het logo van OPENDOEK in alle communicatie. 
- We rekenen erop dat jullie het concept genegen zijn en dat jullie dit ook promoten bij je burgers en 

de lokale pers via de eigen communicatiekanalen. 

 
Wil je graag meewerken aan TOCH THEATER en HET BANKJE naar je stad of gemeente halen deze 

zomer (juli t/m september)? Laat het ons per kerende weten via dit formulier.  

https://www.opendoek.be/toch-theater/toch-theater-formulier-voor-steden-gemeenten
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