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We the People (WTP) is een transcultureel platform dat kunst en educatieprojecten 
creëert vanuit het principe dat cultuur inclusief en verbindend moet zijn, zonder 
grenzen, geproduceerd vanuit een mondiale optiek. WTP is breed toegankelijk en 
zal zich manifesteren op verschillende plekken en locaties. In een wereld waar 
steeds meer versnippering ontstaat, levert WTP een bijdrage aan onderlinge 
verbondenheid en wederzijds begrip, zodat kruisbestuiving gestimuleerd wordt en 
nieuwe ‘samen-leving’ kan ontstaan. De grondslag van WTP berust op de idee dat 
alles wat wij doen transcultureel is, internationaal, maar ook lokaal. Bij elke 
ontmoetingsplek en/of project wordt ruimte gecreëerd voor specifieke thema's en 
persoonlijke verhalen. Deze verhalen zullen het fundament zijn voor de verschillende 
kunstprojecten die wij realiseren.  
 
 
WTP is het logische gevolg van de weg die theatermaker Ira Kip heeft afgelegd. 
Geboren in Amsterdam met Caribische roots studeerde zij aan de Theaterschool in 
Amsterdam.  Samen met haar zus Ayra Kip startte zij het zeer succesvolle en 
grootste kunst-educatie programma binnen het Nederlands Caribisch koninkrijk. Art 
Rules ( Art Rules biedt caribische jongeren de tools zich artistiek en sociaal te 
ontwikkelen en zich voor te bereid op een professionele carrière of studie). Op 
initiatief van Ira & Ayra Kip, delen kunstenaars van over de hele wereld hun kennis en 
expertise met deze young professionals. (Art Rules kent inmiddels 9 edities en vond 
ook in 2018 van 23 Juli tot 5 Augustus plaats). De commissie van Het Fonds 
Podiumkunsten noemde Ira Kip ‘metropolitisch’ en dat is ook precies wat zij is: een 
wereldburger. Altijd op zoek naar cohesie in welke omgeving zij zich ook bevindt. 
Binnen het Nederlands theaterlandschap is deze blik waardevol en zeer 
noodzakelijk. In de sector wordt diversiteit en inclusie in de programmering vooral 
uitgewerkt middels incidentele projecten gericht op specifieke groepen, terwijl het 
essentieel is dat de dynamiek tussen de verschillende groepen gestimuleerd wordt. 
Het doel van WTP is om een breed publiek te bereiken, dat deelt in de gedachte dat 
onze samenleving ‘inclusief’ moet zijn.  Ook streeft WTP ernaar om de schotten 
tussen de verschillende culturele disciplines te slechten, zodat er een kruisbestuiving 
ontstaat. Ontschotting is de fundament waarop WTP is gebouwd. 
 
Projecten 2019-2020 
WTP  werkt op dit moment aan twee projecten: 
Shrew Her* & Rel of Revolutie*.  
Dit zijn twee theaterproducties met een randprogrammering.*  
De theatervoorstelling Shrew Her gaat op 15 Februari 2019 in première en de 
theatervoorstelling Rel of Revolutie heeft haar première op 30 Mei 2019 
 
 
 



WTP wil nadrukkelijk een brede doelgroep bereiken. Alle projecten rusten op 
een aantal pijlers:  
-Het concept of idee - dient zich aan veelal uit de actualiteit en de omgeving en kent 
een zekere urgentie. 
-Onderzoeken of er draagvlak en basis voor realisatie is door de dialoog aan te gaan 
met een brede community. Door deze verbinding wordt het publiek bereikt nog 
voordat de voorstelling gerealiseerd is. Deze werkwijze creëert niet alleen grote 
betrokkenheid maar genereert ook het publiek, dat later in de zaal zal zitten.  
-Voor WTP is ontschotting vanzelfsprekend. Alle culturele disciplines gaan in elkaar 
op. (podiumkunsten, muziek, media, beeldende kunst, etc) 
-Ook wordt WTP gedragen door influencers die een gezaghebbende invloed 
hebben op cultureel terrein, hierdoor zal WTP zich juist kunnen positioneren en 
duurzaam vestigen. 
-Dramaturgisch vertaalslag: op basis van de dialoog en de verzamelde verhalen 
wordt  de uiteindelijke productie gecreëerd 
-Rond iedere voorstelling zal randprogrammering zijn, waar het publiek haar 
beleving deelt en het  op deze manier een ‘ongoing’ proces voedt 
-Marketing plan 
-Campagne bouwen rondom het thema 
-Samenwerking aangaan met relevante groepen en personen die draagvlak kunnen 
genereren (zowel professionals als communities) 
-Free publicity  
 
Doelgroep 
Wij spelen op plekken die inclusief zijn maar ook op de plekken die dat nog niet zijn 
maar wel die inclusiviteit willen toelaten. Binnen het theaterlandschap is de blik van 
WTP zeker noodzakelijk. Willen wij immers niet toe naar een inclusieve 
transculturele samenleving? Vaak wordt diversiteit en inclusie vooral uitgewerkt 
middels incidentele projecten, terwijl het essentieel is dat dynamiek tussen de 
verschillende groepen gestimuleerd wordt. Ook streeft WTP ernaar om de schotten 
tussen de verschillende disciplines te slechten, zodat er een kruisbestuiving ontstaat. 
Ontschotting is het fundament waarop WTP is gebouwd. Concreet zal de 
voorstelling spelen in kleine zalen of adhoc locaties waarbij nu reeds gebleken is dat 
er belangstelling is. 
 
Bestuur en organisatie 
WeThePeople kent een betrokken bestuur en adviesraad met de volgende 
leden.  
Bestuursleden: Raoul Galarraga, Wesley Texel, Tamara Bahia & Mauriel Lamp 
Advies Raad: Jarrod Francisco, Arthur Kibbelaar, Edson Sabajo, Aruna 
Vermeulen, Isabel Berenos 
 



 
Producent Ira Kip 
Zakelijk leider: Hetty van der Wal 
Productieleider: Marie-Louise Klijn 
Marketing & Impact: Impact Makers 
 
Contactgegevens: 
Stichting WeThePeople 
Albert Cuypstraat 119 A 
1072 CR Amsterdam Connect@wethepeople.nu 
KVK 72720921  
RSIN nummer: 859212415 
Irakip.com 
 
Vanaf 15 maart verhuist WeThePeople naar A-lab Amsterdam op het volgende adres: 
Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam 
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