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ShELFISH / VEERLE VAN OVERLOOP        

Stichting ShELFISH werd in 2017 opgericht om het werk van theatermaker Veerle Van Overloop te 
produceren en presenteren. Voor haar hybride theatervoorstellingen put Veerle inspiratie uit wereldse 
politiek-sociale onderwerpen die een grote impact hebben op het leven van mensen. Samen met de 
bezoekers laat ze een gedeelde ruimte en tijd ontstaan voor reflectie op de complexe en moeilijke 
kanten van ons bestaan: de oncomfortabele, confronterende, intieme, ontroerende en onvermijdelijke 
vragen die recht uit het hart van de samenleving komen. 

De kern van ShELFISH bestaat naast Veerle, uit zakelijk leider Frits Selie, dramaturg Judith Blankenberg 
en marketeer Karlijn Vermeij en heeft als basis Groningen. ShELFISH staat voor hybride theater met 
grote politiek-sociale betrokkenheid. 

ShELFISH heeft de overtuiging dat theater dé plek is om te ontdekken wat je nog niet weet of niet wilt 
weten. In haar projecten bevraagt ShELFISH maatschappelijke regels en het gedrag dat daaruit volgt. 
ShELFISH verhoudt zich expliciet tot wat er in de wereld gebeurt. Met als doel empathie en mededo-
gen afdwingen, twee voor haar noodzakelijke elementen in het streven naar een betere wereld. Het is 
een persoonlijke daad van verzet tegen ontheemding en vervreemding.  

ShELFISH maakt sociaal betrokken, transdisciplinair, documentair theater. Vanuit een sterk gevoel van 
solidariteit en verantwoordelijkheid stelt ShELFISH de verhalen centraal, die verloren dreigen te gaan 
en tussen de lijnen van de dominerende narratieven vallen. 

FACTS & FICTIONS OF THE UNTOLD STORIES

Om een betekenisvolle verbinding te scheppen tussen theater en werkelijkheid kan ShELFISH niet 
anders dan die werkelijkheid toelaten in haar theaterprojecten. We doen dit op verschillende manieren: 
met een waargebeurd verhaal als vertrekpunt, het betrekken van een persoon die het onderwerp van 
het project aan den lijve ondervindt en/of door elementen van de buitenwereld te documenteren en 
in de projecten te verwerken. Deze documentaire aspecten van het werk van ShELFISH noemen we 
‘facts’.
Sociaal engagement is steeds het vertrekpunt. ShELFISH maakt kunst over nu, vaak in nauw contact 
met partnerorganisaties uit de sociale sector of met ervaringsdeskundigen. Het gaat om verhalen van 
kwetsbare mensen die gezien en gehoord moeten worden. De ‘untold stories’ die we liever niet zien 
en horen, omdat ze ook onszelf kunnen overkomen. Aan deze vaak ‘ugly untold stories’ voegen we 
artistieke dimensies toe ter verzachting en troost.
De ‘fictions’ worden gevormd door de anarchistisch-interdisciplinaire theatraliteit van de projecten. We 
maken immers geen sociaal-artistiek werk, ons hoofddoel blijft het creëren van kwalitatief hoogwaar-
dige theaterprojecten.                                                                                                                                        

ShELFISH/ Veerle van Overloop is sinds 1 januari 2021 verbonden aan Grand Theatre Ontwikkelin-
stelling.

ONE wordt financieel mogelijk gemaakt door: Grand Theatre, Diorapthe, BNG Cultuurfonds, Beringer 
Hazewinkel 


