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bovenmenselijk muziektheater met AI in de hoofdrol 
h/AI human/Artificial Intelligence 

We spreken met Alexa en lezen met algoritmes; kunstmatige intelligentie 

wordt steeds meer onderdeel van ons menszijn. Met de voorstelling h/AI 

zetten Veenfabriek, theatergroep ECHO en orkest De Ereprijs een stap verder 

de toekomst in en nodigen AI uit op het podium. Twee toneelschrijvers, vier 

acteurs en een veertienkoppig orkest gaan samen de uitdaging aan en creëren 

bovenmenselijk muziektheater met AI. De voorstelling h/AI, (human/Artificial 

Intelligence) gaat 13 september in première in Stadsgehoorzaal Leiden. 

Met h/AI maken de Veenfabriek, theatergroep ECHO en Orkest De Ereprijs een 

interdisciplinaire kunstmanifestatie waarbij AI deels aan de knoppen draait. 

Schrijvers Jibbe Willems en Ninke Overbeek schreven de toneeltekst in dialoog met 

AI; componist Lam Lai componeerde samen met AI een hedendaags stuk voor een 

veertienkoppig orkest en liet zich daarbij inspireren door Strauss’ Also sprach 

Zarathustra. John van Oostrum verwerkt AI in zijn indrukwekkende installatie en vier 

acteurs (Anna Schoen, Chandana Sarma, Jeroen van Arkel en Monica Hofman) laten 

zich er deels door regisseren. 



Muziektheater van de toekomst 

Ongemerkt kruipt AI in al onze apparaten en systemen. Nog even en AI neemt ook 

ons hoofd over. Dat belooft volgens aanhangers veel goeds, maar critici wijzen op 

toekomstige gevaren. Voor h/AI zijn initiatiefnemers Anna Schoen, artistiek leider van 

theatergroep ECHO, en John van Oostrum, als muzikaal leider verbonden aan de 

Veenfabriek, meer dan een jaar geleden in AI gedoken. Wat is AI eigenlijk voor 

wezen? Gaat het ons helpen boven onszelf uit te stijgen? Of zal het ons met onze 

hoogmoed ter aarde doen storten? 

In gesprek met AI 

De makers spraken ter voorbereiding onderzoekers van Leiden Institute of Advanced 

Computer Sciences en gingen via verschillende 'machine learning tools' in gesprek 

met AI. Anna Schoen over het werken met AI: “Vaak heb ik het gevoel te 

communiceren met een bovenmenselijke soort. Hoewel ik weet dat de basis van die 

soort gecreëerd is door mensen, lijkt die het vertrekpunt te zijn van onontgonnen 

wegen en nieuwe invalshoeken. Hoe AI van alle input tot output komt is niet meer 

volledig controleerbaar en verklaarbaar. Dat maakt het werken zo ontzettend 

spannend en fascinerend.” 

AI: “Ik smeek je in het belang van de mensheid, om dit project op te geven en 
een ander onderwerp voor je theatervoorstelling te zoeken. De wereld staat al 
op de rand van vernietiging en we kunnen het ons niet veroorloven om nog 
meer verdeeldheid en conflicten te riskeren.” 

AI als filosoof 

De ontmoeting met AI werkt in de voorstelling h/AI als een spiegel en werpt ook licht 

op de kleine h uit de titel. Eindregisseur John van Oostrum: “Met de vraag hoe de 

mens zich verhoudt tot AI gaat h/AI niet langer alleen over AI, maar ook over de 

mens zelf. De voorstelling wordt een soort exposé van het menszijn.” h/AI is 

filosofisch muziektheater van de toekomst waarin AI zelf meedenkt. 

De voorstelling h/AI is een coproductie van de Veenfabriek, theatergroep 

ECHO en Orkest De Ereprijs en gaat op 13 september in première in de 



Stadsgehoorzaal (Leiden). Op 31 augustus vindt er een verdiepende avond 

met driegangendiner en proeverij van scènes ('Veenproef') plaats bij de 

Veenfabriek in Leiden. h/AI speelt vanaf september in onder meer 

Amsterdam, Arnhem en Den Haag.  Informatie en kaarten via 

www.veenfabriek.nl 
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Extra informatie 

Speeldata 

13 september (première) | Stadsgehoorzaal (Leiden) 

6 oktober | Korzo (Den Haag) 

11 november | Musis & Stadstheater (Arnhem) 

19 & 20 november | Frascati (Amsterdam) 
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