Arnhem, 18 november 2020

Geachte cultuurwoordvoeders,
Wij - Toneelgroep Oostpool, Toneelgroep Maastricht, Academie voor Theater en Dans ArtEZ
en Toneelacademie Maastricht - zijn verontrust over het dreigende wegvallen van Frascati
Producties, juist omdat dit productiehuis een expliciet landelijke werking heeft. Onze
dagelijkse praktijk vanuit de regio onderschrijft dit.
Wij zien van dichtbij hoe het productiehuis een stepping stone vormt voor onze vers
afgestudeerde talenten uit Maastricht en Arnhem. De artistieke kern van Frascati volgt onze
studenten al tijdens hun opleiding en is met regelmaat gastdocent. Zo houden we de
drempel laag. Veel van onze jonge studenten krijgen bij Frascati een plek. En omdat zij geen
dwingend profiel opleggen, kunnen de jonge makers bij Frascati daadwerkelijk nieuwe
kunstvormen voor de toekomst ontwikkelen.
Na hun traject in het productiehuis stromen de jonge kunstenaars vervolgens weer terug
naar Maastricht en Arnhem. Wij werken al jaren intensief samen en zijn voornemens dit de
komende jaren ook te blijven doen. Zo stroomden makers als Charli Chung, Daria Bukvić en
Jouman Fattal vanuit Frascati Producties door naar Toneelgroep Oostpool en Toneelgroep
Maastricht. Zij vinden hun publiek tot ver buiten de randstad, juist ook in het Zuiden en
Oosten van het land.
De landelijke werking van Frascati Producties is onmiskenbaar. We hebben samen een keten
opgebouwd van opleidingen in het Oosten en Zuiden van het land, naar Frascati in het hart
van een culturele biotoop, terug naar de BIS-gezelschappen van Arnhem en Maastricht. Het
is een solide structuur die draait om duurzaamheid, netwerk en infrastructuur. Echte
talentontwikkeling is niet ad-hoc maar meerjarig.
Wij hopen dat u, juist in een periode van (corona) onzekerheid, geen blijvende schade aan
het landelijke bestel toestaat en de positief beoordeelde instelling Frascati Producties
behoudt voor de toekomst.
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