Lampenmakers

Het Zuidelijk
en Parktheater
U zag het resultaat van anderhalf jaar bronnenmateriaal lezen en
gesprekken met voormalige en huidige Philips-medewerkers op alle
niveaus van het bedrijf. Het kortste gesprek duurde twee uur, het
langste werd na acht uur noodgedwongen afgebroken. Meestal was
één vraag voldoende: hoe bent u ooit bij Philips begonnen?

Regisseur Roel Swanenberg en toneelschrijver Marcel Osterop kregen
de onmogelijke opdracht om zo een groot bedrijf, zo een lange
geschiedenis in 120 minuten samen te vatten. Een verhaal waarin er
oog is voor de macro-economische krachten die het wel en wee van
een multinational beïnvloeden, als het kleinmenselijke verhaal achter
de schermen van de macht.
Uiteindelijk is qua vorm de keuze gevallen op het afscheidsfeest.
Beide directeuren zijn niet gebaseerd op één persoon maar samengesteld uit een stoet aan leidinggevenden die in de verhalen en
getuigenissen
voorbij
wandelden.
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Meer informatie over de voorstelling nodig?

Lampenmakers gaat over de identiteit van een bedrijf en een stad. Ooit
innig verweven, nu dapper op zichzelf staand. Zo een proces gaat niet
zonder kleerscheuren. Het mooie aan dit project is net dat er zoveel
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emotie aan te pas komt. Streven bij ons was om niet één standpunt te
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kiezen maar om zowel de vooruitgangsdenker als de nostalgicus aan
het denken te zetten.
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U zag het resultaat van anderhalf jaar bronnenmateriaal lezen en
gesprekken met voormalige en huidige Philips-medewerkers op alle
niveaus van het bedrijf. Het kortste gesprek duurde twee uur, het
langste werd na acht uur noodgedwongen afgebroken. Meestal was
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één vraag voldoende: hoe bent u ooit bij Philips begonnen?
Phile Deprez (fotonr: 03)
Regisseur Roel Swanenberg en toneelschrijver Marcel Osterop kregen
de onmogelijke opdracht om zo een groot bedrijf, zo een lange
geschiedenis in 120 minuten samen te vatten. Een verhaal waarin er
oog is voor de macro-economische krachten die het wel en wee van
een multinational beïnvloeden, als het kleinmenselijke verhaal achter
de schermen van de macht.
Uiteindelijk is qua vorm de keuze gevallen op het afscheidsfeest.
Beide directeuren zijn niet gebaseerd op één persoon maar samengesteld uit een stoet aan leidinggevenden die in de verhalen en
getuigenissen voorbij wandelden.
Doorheen de interviews werd de rode draad van de voorstelling
steeds helderder. Hoe zinvol is het allemaal geweest? Hoe zinvol is
mijn werk geweest? We spraken met iemand die 20 jaar van zijn
leven had gewerkt aan een uitvinding die nooit op de markt kwam.
Hij was gelukkig. Zo komen wij ook tot de slotsom: uiteindelijk gaat
het over wat er overblijft.
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Met de steun van:

Lampenmakers gaat over de identiteit van een bedrijf en een stad. Ooit
innig verweven, nu dapper op zichzelf staand. Zo een proces gaat niet
zonder kleerscheuren. Het mooie aan dit project is net dat er zoveel
emotie aan te pas komt. Streven bij ons was om niet één standpunt te
kiezen maar om zowel de vooruitgangsdenker als de nostalgicus aan
het denken te zetten.
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Meer informatie over de voorstelling nodig?
Neem contact op met claire@hzt.nl
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