
Beweging maakt muziek bij Mayumana 

 

“De techniek wordt aangepast op wat wij willen” 

 

Nederland houdt van Mayumana. Van de gelijknamige show werden 

alleen al in ons land 320.000 tickets verkocht. Ampco 

Flashlight Groep verzorgt wereldwijd het licht en geluid voor 

het gezelschap. Zo ook voor de nieuwste voorstelling, 

Momentum, die eind oktober in première ging in Spanje, maar 

pas volgend najaar onze kant opkomt. 

 

Door Werner Schlosser 

 

► Al meer dan 4 miljoen Mayumana-bezoekers 

► Uitvoering én techniek worden gaandeweg verfijnd 

► Hoge kosten op langere termijn terugverdiend 

 

De theateruitvoering Momentum heeft de precisie van een 

militaire operatie. Of, meer in lijn met het thema (tijd): van 

een Zwitsers uurwerk. Acrobatiek, slagwerk, close harmony-

zang, dans, livemuziek, energie, humor, publieksparticipatie, 

visuals en geluidseffecten gaan hand in hand, waarbij 

muziek/geluid - onttrokken aan onder meer bakken water, het 

decor, de eigen (en andermans) lichamen, de vloer en 

ruitenwissers - de verbindende factor is. Gesproken wordt er 

nauwelijks. Mayumana is immers vermaak voor iedereen, in elke 

taal, van elke leeftijd. De show is wereldwijd dan ook al door 

meer dan vier miljoen mensen bezocht. 

Gezelschappen die vaak met Mayumana vergeleken worden, zijn 

Stomp, de Blue Man Group en De La Guarda. Mayumana 

onderscheidt zich echter van deze shows, zoals ook blijkt uit 

haar filosofie: ‘beweging maakt muziek’. “Die omschrijving 

geeft houvast en focus”, zegt commercial manager Jack Ben-

Haim. “Alles in de show is hierop gebaseerd.” 

 

Nederland was het eerste ‘buitenland’ dat Mayumana omarmde. De 

voorstelling was in 1999 voor het eerst buiten Israël te zien, 

op het Holland Dance Festival in Den Haag. Van de promotors 

die daar naar de show kwamen kijken, werd uiteindelijk Mojo 

Theater gekozen om mee samen te werken voor een vervolg. “Dat 

vond plaats in Carré, precies tijdens het EK Voetbal van 2000, 

waarin Nederland het goed deed. Desondanks waren alle acht 

uitvoeringen compleet uitverkocht”, aldus Ben-Haim. Vervolgens 

haalde Joop van den Ende Theaterproducties de show naar het 

Beatrix Theater, waar vijf weken lang met een gemiddelde 

bezetting van ruim 90% werd opgetreden. Daarna werd gekozen 

voor een vaste locatie in Amsterdam. “De vreemdste locaties 

hebben we daarvoor bekeken. Van de tramremise in west tot het 

huidige Panama, wat toen nog een fruitloods was. Uiteindelijk 

heeft Van den Ende meegeïnvesteerd in een overname van de 

Convention Factory, die werd omgedoopt in de Theater Fabriek. 



Daar hebben we toen zes maanden gespeeld. Pas daarna zijn we 

het Nederlandse zalencircuit ingegaan.” 

 

Ben-Haim zegt bij het in de markt zetten van een show te 

streven naar gelijkwaardige partnerships met lokale partijen, 

zodat er 100% betrokkenheid kan zijn op het gebied van 

productie, promotie en marketing. Dat heeft onder meer tot 

gevolg dat de ‘schaalbare’ uitvoering per locatie kan worden 

aangepast aan de locatie en situatie ter plekke. 

 

Tegelijk met dit soort marketingtrajecten loopt de artistieke 

en organisatorische ontwikkeling van Mayumana. “In 2002 bleek 

dat wij een Europees logistiek centrum nodig hadden. Toen 

gingen we, naast marketingpartners, op zoek naar een 

samenwerking op het gebied van productionele faciliteiten.” 

Iedereen heeft licht en geluid, betoogt de commercial manager, 

maar Ampco Flashlight Groep (AFG) bood aan haar service ook in 

het buitenland te verlenen. Daardoor kreeg dit Nederlandse 

bedrijf uiteindelijk de internationale opdracht. De apparatuur 

wordt vanuit Nederland geleverd. De operators daarentegen 

worden veelal geworven in het land van optreden en zijn in 

dienst van Mayumana. Wel worden zij deels door AFG opgeleid en 

begeleid. “Door deze samenwerking hebben we de show ook op een 

hoger technisch niveau kunnen brengen. Bij de eerste show 

waren de technische mogelijkheden bepalend voor wat wij deden, 

terwijl wij de techniek tegenwoordig al bij de artistieke fase 

betrekken en aanpassen op wat wij willen.” Daardoor is het 

allemaal wel gecompliceerder geworden. Zozeer zelfs, dat AFG 

bepaalde benodigde faciliteiten, die nog niet bestonden, zelf 

heeft moeten ontwikkelen.  

 

Casper van Aalst is bij AFG commercial director van de unit 

Synco Europe, die de technische systemen levert. Hij legt uit: 

“Wat ingewikkeld is aan de nieuwe Mayumana-productie Momentum, 

is het feit dat één persoon licht en video doet, en één 

persoon het geluid. Binnen dat gegeven moet je oplossingen 

bedenken. Je moet de techniek zo maken, dat het werk van deze 

twee mensen, in combinatie met dat van de uitvoerenden op het 

podium, voor het publiek een geheel lijkt. Net zoals het 

artistieke deel, wordt ook de technische realisatie in de loop 

van een serie voorstellingen verfijnd. In dat opzicht is een 

optreden voor ons net zo’n creatief proces als voor de 

artiesten.” Ben-Haim zegt dat Mayumana door deze samenwerking 

een belangrijke professionalisering heeft doorgemaakt. “De 

eerste Mayumana-show zag er geweldig uit, maar achter de 

schermen hing alles van plakband aan elkaar. Ook op het gebied 

van veiligheid en flexibiliteit zijn er belangrijke stappen 

gezet. Binnen deze samenwerking vullen de 

planningscapaciteiten van AFG en het vermogen van onze eigen 

mensen om te improviseren elkaar perfect aan.” 

 



De Nederlandse dienstverlener levert overigens niet alleen de 

faciliteiten voor de Mayumana-show en Momentum, maar ook voor 

andere projecten onder die vlag (zie kader). Sommige daarvan 

draaien zelfs tegelijkertijd op meerdere plaatsen ter wereld. 

Dat dit grote hoeveelheden apparatuur vergt, is volgens 

scheidend AFG-cmo Fred Heuves geen probleem. “Het zou gek zijn 

als we deze opdracht niet hadden aangenomen omdat we moesten 

investeren.” Hij voegt daaraan toe: “Bijna alle Mayumana-

projecten zijn langlopend. Dat stelt zowel de organisatie als 

ons in staat om de hoge kosten terug te verdienen.” 

 

 

<kader> 

 

Mayumana in getallen 

 

Acteurs? 

► Circa 70 

 

Tickets? 

► Wereldwijd 4 miljoen verkocht; alleen al in Nederland circa 

320.000 (exclusief corporate events); verder 1 miljoen in 

Spanje en 1 miljoen in thuisland Israël (dat 7 miljoen 

inwoners heeft) 

 

Stroomverbruik? 

► Bij Momentum in Madrid is dat ongeveer 200 kW per avond aan 

licht en 18 kW aan geluid 

 

Kosten? 

► De technische realisatie kost ongeveer €25.000,- per week 

 

 

<kader> 

 

Organisatie 

 

Mayumana werd in 1996 in Israel opgezet. De naam is afgeleid 

van het Hebreeuwse woord voor ‘vaardigheid’. Toch zijn 

uitstraling, ritmegevoel en een zekere specialisatie welhaast 

belangrijkere criteria dan allround-bekwaamheid. Alle leden 

hebben een uniek talent, dat zij via interne workshops 

onderling verspreiden. Mayumana is dus een zelflerend orgaan. 

Vanuit die structuur is eindjaren ‘90 ook de Mayumana Academy 

gestart, waar zelfs particulieren cursussen kunnen volgen. Dit 

opleidingstraject heeft geen commercieel oogmerk. Jongeren 

kunnen er zelfs gratis aan deelnemen. “Wij proberen hiermee 

iets terug te geven aan de bevolking waarvan we zoveel hebben 

gekregen”, verklaart commercial manager Jack Ben-Haim. 

 



De kern van de organisatie bestaat uit circa 70 acteurs, die 

gekozen werden uit meer dan 7000 kandidaten van over de hele 

wereld. Daarmee zijn vijf voortdurend van samenstelling 

wisselende groepen gevormd, die continu over de wereld 

trekken. Bijna elke avond wordt wel ergens een Mayumana-

productie opgevoerd. Alleen al de jongste show Momentum wordt 

zeven keer per week gebracht; op vrijdag en zaterdag vinden 

twee optredens per dag plaats. De fysieke inspanningen van de 

spelers zijn dan ook groot. Een team van drie begeleiders 

zorgt er middels pilatus en massages voor dat de artiesten in 

topconditie blijven. 

 

Projecten 

 

Mayumana: de eerste show, die ook op Broadway draait onder de 

naam Be 

Bejuntos: concept waarbij wordt samengewerkt met een bekende 

lokale artiest, wiens muziek in Mayumana-stijl wordt 

uitgevoerd 

Adraba: kindershow, waaraan in Nederland leerlingen van de 

Kunstacademie deelnamen 

Momentum: de jongste show, waarin tijd het centrale thema is; 

komt in september 2009 naar Nederland 

Glow: nieuwe show, die op 2 april 2009 in Hamburg in première 

gaat; bevat special effects zoals die in de film The Mask met 

Jim Carrey 


