
SAMEN MAAKT ALLES STERKER 
EN NIETS ONOVERWINNELIJK





“ Al het lijden verandert 
na de eindstreep in een 
herinnering aan genot”

Tim Krabbé

1+1 ‘Samen alleen’ is het thema van de voorstelling. Samen die 200 kilo meter 
lange tocht schaatsen over natuurijs, terwijl de hele wereld meekijkt. Een 
persoonlijke monsterprestatie leveren die je ondanks alle steun onderweg, 
geheel en alleen zelf moet volbrengen. Beseffend dat je het alleen gaat  
redden als je het samen doet; een pact sluit. 

DE TOCHT DER TOCHTEN, DE BEROEMDE 11 STEDEN, het belangrijkste 
Friese culturele erfgoed en het grootste sportieve evenement van Nederland zijn de 
uitgangspunten voor spektakelmusical ‘De Tocht’. Een ambitieuze culturele onderneming 
met het aangrijpende verhaal van vijf schaatsvrienden als leidraad, een schitterende 
theatrale setting met de nieuwste 4D motion-technieken als decor en betrokkenheid 
vanuit de hele provincie in een typisch Fries ‘mienskip’-project. Hiervoor wordt in hartje 
Leeuwarden een nieuw theater gebouwd met plaats voor 1400 bezoekers.

Tegelijk is door de initiatiefnemers van ‘De Tocht’ hard gewerkt aan een attractieve  
maatschappelijke randprogrammering waarbij de Friese identiteit centraal staat. Hiervoor 
is Stichting Beleef & Herinner opgericht die vorm en inhoud geeft aan vier pijlers:  
educatie (lesprogramma’s), sport (stimuleringsprogramma’s), cultuur (tentoonstellingen) 
en toerisme (speciale arrangementen vanuit de 11-Steden). Met dit aanvullende  
programma biedt ‘De Tocht’ een toegevoegde culturele waarde die op deze wijze nog  
niet eerder is vertoond in Nederland en Friesland in het bijzonder.

De Elfstedentocht verbindt. Je schaatst hem alleen, maar de finish haal je samen. Met

duizenden helden op het ijs, en honderdduizenden er naast. De belangrijkste doelstelling

van De Tocht is om deze verbroederende magie voort te laten leven en door te geven

aan komende generaties.

SPEKTAKELMUSICAL DE TOCHT



IT GIET OAN!
Friesland en heel Nederland heeft er 24 jaar op moeten wachten. Elk jaar als de vrieskou 
zijn intrede doet, laait de Elfstedenkoorts weer op. Maar in oktober 2021 gaat een lang-
gekoesterde droom eindelijk in vervulling: it giet oan! In weerwil van alle klimaatberichten 
gaat de tocht der tochten eindelijk door. 

Met (ijs)spektakelmusical ‘De Tocht’ kunnen liefhebbers van een pakkend heldenverhaal 
hun hart ophalen, met deze unieke voorstelling vol entertainment en een geweldige cast.  
Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkend mooie decor 
van de Friese 11 steden als achtergrond. Deze groots opgezette, Nederlandstalige  
musical is vanaf begin oktober 2021 tot en met medio 2024 (of langer) te zien in een  
speciaal hiervoor gebouwd multipurpose theater nabij het centrum van Leeuwarden.

“ Wat je voor het eerst 
meemaakt, laat je nooit 
meer los”

Bij steeds meer mensen dringt het besef door dat 
cultuur(historie) een belangrijke bijdrage levert aan 
de samenleving. Cultuur verbindt, verrijkt je blikveld 
en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. De waarde van cultuur voor onze 
samenleving is groot. Dat is in Friesland nog net iets 
sterker dan in andere delen van ons land. En met  
de wereldberoemde Elfstedentocht hebben de  
Friezen een ijzersterk merk in handen om hun  
verhaal te vertellen.

Om dit cultureel erfgoed op een hedendaagse 
manier onder de aandacht te blijven brengen, is de 
Stichting Beleef & Herinner in het leven geroepen 
door de initiatiefnemers van het eerste uur:  
Madelène van Beuzekom, Foppe van der Veen, 
Natasja Kesteloo en Johan van der Kooi. 

Vanaf oktober 2021 doen zij dat vanuit een eigen  
productiebedrijf, onder de vleugels van ‘De Tocht’. 

Doel van de spektakelmusical en de hierop  
aanvullende activiteiten van de stichting is de 
Elfstedentocht - en de daaraan verbonden Friese 
identiteit - te laten voortleven in de herinnering 
van komende generaties. Maar niet zonder actuele 
boodschap, van klimaatverandering en op warming 
van de aarde, gekoppeld aan hoop, doorzettings-
vermogen, gericht zijn op oplossingen, het samen 
doen, eigenzinnig en vol positiviteit.

ELFSTEDENTOCHT ALS CULTUREEL ERFGOED



TOEGANKELIJK  
HELDENVERHAAL

Spektakelmusical ‘De Tocht’ vertelt het verhaal van 
een vriendengroep bestaande uit vijf kameraden 
van rond de 27 jaar afkomstig uit Friesland. Allen 
hebben daar een verleden liggen. Een kindertijd. 
Een jeugd. Een geschiedenis. Bij een ijsclub. 

Als het leven serieuzer wordt, studies worden  
afgerond en banen worden gevonden, waaieren  
de vrienden uit over de wereld. Maar voor ze elkaar 
loslaten, sluiten ze een verbond. Als er ooit een 
Elfstedentocht komt, zijn ze erbij. Waar ze ook ter 
wereld zijn, waarmee ze ook bezig zijn, wat er op 
dat moment ook belangrijk is. Voor die ene ultieme 
Elfstedentocht laten ze alles uit hun handen vallen 
en komen ze samen om die tocht met zijn vijven 
aan te gaan.

De vijf vroegere schaatsvrienden, die elkaar in de 
loop der jaren door werk, ruzie en afgunst uit het 
oog zijn verloren, komen hun afspraak na. Belofte 
maakt schuld. Heeft de band van vroeger ondanks 
alles de tand des tijds doorstaan?  
Of zijn de geslagen barsten te diep en verliezen 
ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden 
kunnen bedenken? 

‘De Tocht’ vertelt een verhaal van afzien, 
heldendom, verlies en verbroedering. De 
Elfstedentocht als metafoor voor het leven. 
Vallen en opstaan, samen alleen.
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Door de nieuwste theatertechnieken  
waaronder bewegende tribunes  
waant het pubiek zich zowel deelnemer  
als toeschouwer



BELEVING OM NOOIT TE VERGETEN 

De voorstelling vindt plaats in een speciaal gebouwd theater in de Friese hoofdstad  
Leeuwarden. Een duurzame, multipurpose accommodatie van 85 meter lang, 55 meter 
breed en 16 meter hoog en met een capaciteit van 1.460 toeschouwers. Door de nieuwste  
audiovisuele theatertechnieken, speciale effecten en natuurlijk ook echt ijs waant u zich  
zowel deelnemer als toeschouwer van dit historische evenement dat met elke voorbijgaande 
winter zeldzamer wordt.

Samen met uiteenlopende maatschappelijke organisaties wordt gewerkt  
aan een randprogrammering die gebaseerd is op vier pijlers:

EDUCATIE: meer dan 10.000 kinderen op Friese basisscholen op inter-
actieve wijze leren over hun erfgoed, klimaat verandering, duurzaamheid  
en circulariteit. Onder andere met Kunstkade en met financiële steun van  
EU Erasmus+.

SPORT: sportstimuleringsprogramma’s in samenwerking met Sport Fryslân 
ter promotie van Friese sporten in het algemeen en de schaatssport in het 
bijzonder.

CULTUUR: interactieve (foyer-)tentoonstelling en radio zender met onder 
meer historische schaatsverhalen die ook vaak vandaag de dag als  
rode draad door de Friese cultuur verweven zijn en het ontstaan van de  
Elfstedentocht laten zien.

TOERISME/ECONOMIE: speciale arrangementen vanuit de 11-Steden met 
lokale ondernemers in de horeca, logistiek en leisure. Meer dan 300.000 
nieuwe wintertoeristen per jaar naar heel Friesland, meer dan 2500 nieuwe 
arbeidsplaatsen, meer dan 300 leerplekken voor studenten in horeca,  
eventmanagement en media en een jaarlijkse financiële impuls voor Friesland 
van € 35 miljoen. 
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De organisatie van ‘De Tocht’ - de optelsom van 
theaterproductie, randprogramma en ontwikkeling 
van vastgoed - is in handen van een team van 48 
mensen die, elk op eigen discipline, al vele jaren  
expertise hebben opgedaan. Ook met het ontwikkelen 
van een volledig nieuwe voorstelling. 

Het kernteam bestaat uit 12 personen die verant-
woordelijk zijn voor de productie, zakelijke leiding en 
ontwikkeling van het nieuwe theatergebouw.  
Zij bewaken ook het financiële en creatieve proces. 
Initiatiefnemers Madelène van Beuzekom (artistiek 
directeur) en Foppe Van der Veen (directeur marketing) 
bewaken de creatieve uitwerking. Natasja Kesteloo 
(directeur Stichting Beleef en Herinner) en Johan  
van der Kooi (mede-initiatief nemer en commissaris  
De Tocht BV) zorgen ervoor dat de doelstelling voor 
het grote geheel gehaald wordt. 

De voorstelling wordt geproduceerd door De Tocht 
BV onder zakelijke leiding van Hans Staal. Staal is 

sinds 1974 werkzaam in de entertainmentsector 
onder andere bij Joop van den Ende, Stage  
Entertainment en Stardust International. Staal is 
bekend van Ice Age on Tour, de met de mondiale 
TPI Award bekroonde productie Spirit en andere 
Holiday on Ice-producties. Staal staat bekend om 
zijn lage instap producties: entertainment voor jong 
en oud, met inhoud en tegelijk een ‘feel good’ sfeer. 
Hij heeft in zijn carrière al de nodige artistiek uit-
dagende en technisch gecompliceerde producties 
op zijn naam staan. Hij wordt bijgestaan door onder  
meer Wiebe Kootstra (technisch producent) en 
Lisette Bokma (associate producer). 

Veel tijd en aandacht is besteed aan het samen-
stellen van het juiste creatieve team. De spektakel-
musical valt onder regie van Eddy Habbema (o.a. 
musical Ja zuster, nee zuster, Elisabeth en Cyrano 
de Bergerac), met een scenario van Allard Blom  
(o.a. musicals ’40-’45, Dik Trom en Shrek) en decor  
en special motioneffecten van Luc Peumans 

ORGANISATIE 

ORGANISATIE EN CREATIEF TEAM

De Tocht is een productie op internationaal niveau, 
maar met een oprjocht Frysk hert. Op alle disciplines 
werken de beste Friezen in het vak samen met de  
crème de la crème uit binnen en buitenland.

Hans Staal
Zakelijk directeur / CEO

Foppe van der Veen
Marketing directeur

Lisette Bokma
Associate producer

Natasja Kesteloo
Directeur Stichting
Beleef & Herinner



DE STRUCTUUR VAN DE  
ORGANISATIESTRUCTUUR BESTAAT UIT:
•    De Tocht BV, vehikel voor exploitatie/business/

financiering gebouw;
•    Een private investeerder in het nieuwe,  

duurzame, multipurpose gebouw  
(dat verhuurd wordt aan De Tocht BV);

•    Stichting Beleef & Herinner: maatschappelijke 
randprogrammering en vehikel voor fondsen,  
giften en subsidies;

•    Stichting Ticketsales: de kaartopbrengsten zitten 
in een eigen stichting en worden pas doorgezet 
aan De Tocht BV halverwege iedere voorstelling.   

•    Sparkle Publishing BV: eigen uitgeverij  
van beheer van rechten, publicaties, spin-offs  
en merchandise. 

(o.a. 14/18, 40/45 Daens K3, Night Life for Nacht 
Wacht en Aladdin the musical). Hiermee heeft  
‘De Tocht’ een dreamteam binnengehaald dat  
beschikt over een wereld aan ervaring, vele prijzen 
en de hoogste bezoekerswaardering. 

Er wordt grote zorg gedragen voor nationale  
bekendheid van deze productie, door een uit-
gekiende marketingstrategie onder leiding van  
Foppe van der Veen. Deze zal regionaal en  
nationaal publiciteit en aandacht generen bij tal 
van media en goed bekeken tv-programma’s. In 
het spectrum van musicals die in 2021-2024 te zien 
zullen zijn, neemt ‘De Tocht’ een unieke positie in. 
De toegangsprijzen en arrangementen zijn daarop 
afgestemd. Door een groot publiek aan te spreken 
en bezoekers onderweg en ter plaatse van alles 
te laten beleven, zal de bekendheid en betrokken-
heid serieus toenemen en zorgen voor veel extra 
mond-tot-mondreclame.

CREATIEF TEAM

Madelène van Beuzekom
Artistiek directeur

Eddy Habbema
Regisseur

Tjerk Kooistra
Assistent regisseur

Allard Blom
Script en liedteksten

Luc Peumans
Stage design

Linze Valk
Sounddesign

Maurice Luttikhuizen
Musical director

Florentine Houdinière
Choreografie

Martin Michel
Staging

Sytse Broersma
Composities en  
liedteksten

Ad van Dijk 
Composities



FULL FLOOR 
PROJECTION

METEOROLOGICAL FX

2500 M2 IJSVLOER



De voorstelling vindt plaats in een speciaal gebouwd theater met een echte 
ijsvloer van 1.500 m2. Door middel van de nieuwste theatertechnieken zoals  
meteorologische 4D effecten en bewegende tribunes waant het publiek zich 
zowel deelnemer als toeschouwer van de tocht der tochten.

Proloog Tocht

Volledige ijsvloer

LED scherm

10.5 m

Loopband met kunstijs

Echt ijs

“Gevoel van snelheid creëren”

Beweging vooruit - achteruit

Beweging omhoog - omlaag

3 m

5 m
Maximum uitwijking opzij

Elk paneel kan in  
3 richtingen bewegen
Via ophanging 

Enkel middelste paneel van  
de drie (p5) kan slechts in  
2 richtingen bewegen

Totaal: 8 panelen

12 m

10 m 10 m

Trap

IJsvloer verdwijnt via railsysteem

Loopband met kunstijs
wordt omhoog geduwd

Centraal speelveld

360 ̊ opstelling
2 m ruimte 
achter de tribunes

Oprijden van 
platformen

LED screen

Kruisopstelling



•  SOLDAAT VAN ORANJE, de Musical: na 9 jaar 3.500.000 bezoekers  
(niemand had ooit gedacht dat zoiets in een hangar op het platteland  
zou kunnen).

•  DE ÈCHTE ELFSTEDENTOCHT: als hij plaats gaat vinden dan: neemt  
40% vrij (3,5 mio mensen), kijkt 10% op het werk (880.000 personen).  
In 1997 keken 9.700.000 mensen op TV naar finish van Henk Angenent.

•  FILM DE HEL VAN ’63: in 2012 best bekeken film op televisie in 7 jaar  
(1.941.000 kijkers), aldus Stichting Kijkonderzoek (SKO).

BENCHMARK:

PLANNING:

2017
2018

2019
2020

2021

 Creatieve proces 2017-2021

Betrekken theater 1 maart 2021
Start assemblage decor/audiovisuele en projectie/

LED 1 maart 2021

 Programmering motion & show control juni 2021
Start repetities 1 juli 2021 solisten/ 1 augustus ensemble

Montage 1 september 2021
 Tryouts vanaf 17 september 2021

Première op 2 oktober 2021
Start first run 3 oktober 2021

Opname muziek Het Metropole Orkest mei/juni 2021 
o.l.v. Maurice Luttikhuis

  Start schaatstrainingen  
artiesten oktober 2020

okto
ber

maa
rt

juni
mei

juli au
gustu

s

okto
ber

se
ptember

MARKTONDERZOEK BELOOFT POTENTIEEL  
VAN 466.000 BEZOEKERS

Marktonderzoeksbureau Direct Research uit Amsterdam deed in opdracht onderzoek naar het marktpoten-
tieel binnen het Fries-Nederlandse publiek voor een spektakelmusical over de Elfstedentocht. Daaruit blijkt 
dat mensen massaal vanuit alle provincies naar Leeuwarden willen komen, maar ook dat ze langer willen 
blijven om meer van Friesland als provincie en de 11 steden te beleven. Op basis verwacht Op basis van het 
onderzoek verwacht Direct Research een initiëel marktpotentieel van 466.000 bezoekers. 



DOELSTELLINGEN:

SPEKTAKELMUSICAL DE TOCHT

466.000 
bezoekers (berekend 
vanuit onderzoek)

10.000+ 
kinderen op Friese 
basisscholen op 
interactieve wijze 
leren over erfgoed, 
duurzaamheid en 
circulariteit

300.000+ 
nieuwe toeristen  
per jaar naar de  
11 Friese Steden

2.500+ 
nieuwe  
arbeidsplaatsen

Jaarlijkse  
financiële impuls  
voor Friese  
economie van  
€ 35 miljoen

300+  
leerplekken  
m.b.t. horeca,  
eventmanagement, 
bedrijfsvoering  
en media



“ Door de nieuwste audiovisuele  
theatertechnieken, speciale effecten 
en natuurlijk ook echt ijs waant u zich 
zowel deelnemer als toeschouwer  
van dit historische evenement dat  
met elke voorbijgaande winter  
zeldzamer wordt.”





PERS:
Marco de Koning
marco@musicaldetocht.frl
+31 6 24 24 15 10 
 
Wini Weidenaar
wini@musicaldetocht.frl
+31 6 12 36 22 59

DIRECTIESECRETARIAAT
Lisette Bokma
lisette@musicaldetocht.frl
+ 31 6 250 320 44

EEN BELEVING OM NOOIT TE VERGETEN




