
	   	  
	  
‘Theater	  Van	  A	  tot	  Z’	  is	  een	  samenwerkingsproject	  van	  theatergroep	  Fast	  Forward	  uit	  Vilvoorde	  en	  ETA	  uit	  Antwerpen.	  	  
ETA	  richtte	  zich	  in	  het	  verleden	  vooral	  op	  jongeren,	  Fast	  Forward	  op	  anderstaligen.	  
Beide	  gezelschappen	  brengen	  hun	  jarenlange	  ervaring	  en	  expertise	  samen	  om	  artistiek	  en	  participatief	  theater	  te	  
maken,	  met	  een	  bijzondere	  focus	  op	  jongeren	  en	  sociocultureel	  kwetsbare	  doelgroepen.	  Meer	  info:	  www.theaterAZ.be.	  
	  

	   	  
	  

	  

‘Theater	  van	  A	  tot	  Z’,	  Zirkstraat	  36,	  2000	  Antwerpen	  
(03)	  226	  42	  00	  –	  info@theaterAZ.be	  –	  www.theaterAZ.be	  

	  

	  
	  

	  
	  
In	  eerste	  instantie	  is	  ‘Play	  Again’	  bedoeld	  voor	  tieners	  van	  15	  tot	  18	  jaar.	  	  
	  
Er	  zullen	  nabesprekingen	  met	  ex-‐gedetineerden	  aan	  gekoppeld	  worden,	  samen	  met	  inhoudelijke	  artistieke	  
workshops.	  Cultuurcentra	  en	  scholen	  kunnen	  het	  stuk	  boeken.	  
	  
	  
Rebecca	  Tanghe	  schreef	  de	  tekst	  en	  speelt	  zelf	  mee.	  Rebecca:	  “Stef	  heeft	  het	  moeilijk	  met	  relaties,	  met	  ‘de	  ander’.	  
Dat	  kunnen	  zijn	  ouders	  zijn,	  een	  lief,	  of	  iemand	  met	  een	  andere	  etnische	  achtergrond.	  Stefs	  manier	  om	  emoties	  te	  
uiten,	  is	  erg	  eenzijdig	  en	  meestal	  fysiek.	  Hij	  kan	  zichzelf	  niet	  beheersen.”	  
	  
Om	  zich	  voor	  te	  bereiden	  op	  dit	  project	  zijn	  de	  acteurs	  gaan	  praten	  met	  mensen	  uit	  de	  bijzondere	  jeugdzorg	  en	  met	  
gevangenen	  in	  de	  gevangenis	  van	  Oudenaarde.	  Dat	  gebeurde	  in	  samenwerking	  met	  vzw	  Touché,	  een	  organisatie	  die	  
mensen	  leert	  omgaan	  met	  agressie.	  
	  
Wim	  Van	  de	  Velde	  (bekend	  van	  o.a.	  ‘Familie’	  en	  ‘Spoed’)	  vertolkt	  Stef.	  Wim:	  “Geweldloos	  communiceren	  is	  een	  taal	  
die	  moet	  worden	  aangeleerd.	  Gewone	  mensen	  leren	  dat	  thuis,	  maar	  als	  je	  dat	  niet	  van	  thuis	  uit	  hebt	  meegekregen,	  
zoals	  Stef,	  dan	  heb	  je	  een	  probleem.	  Sommige	  mensen	  kunnen	  niet	  goed	  genoeg	  communiceren	  en	  vertonen	  weinig	  
empathie.	  Kleine	  incidenten	  kunnen	  daardoor	  in	  een	  mum	  van	  tijd	  escaleren.	  Via	  ‘Play	  Again’	  onderzoeken	  we	  
alternatieve	  manieren	  om	  met	  zulke	  situaties	  om	  te	  gaan.”	  



Kunsteducatieve	  workshop:	  "Geweld-‐ige	  Kunst"	  
	  
Onder	   begeleiding	   van	  Wim	   Van	   de	   Velde	   (acteur-‐regisseur)	   en	   Pat	   Riské	   (percussionist	   en	   sculpturist)	  
gaan	   jongeren	   in	   groep	   op	   zoek	   naar	  momenten	   in	   het	   verleden	  waarop	   zij	   dreigden	   toe	   te	   geven	   aan	  
agressie.	  
	  
Met	  Wim	   gaan	   ze	   die	   momenten	   reconstrueren	   in	   "tableaux	   vivants":	   een	   10-‐tal	   foto's	   van	   poses	   met	  
leeftijdsgenoten	  die	  aan	  die	  frustatie	  mee	  uiting	  willen	  geven.	  De	  laatste	  foto	  in	  de	  reeks	  toont	  de	  situatie	  "	  
als	  men	  een	  andere	  weg	  dan	  die	  van	  geweld	  had	  gekozen".	  Samen	  op	  zoek	  dus,	  via	  snapshots	  van	  "vechten	  
tegen",	  naar	  1	  beeld	  van	  verzoening,	  van	  geweldloosheid.	  
	  
Met	  Pat	  Riské	  verklanken	  de	  leerlingen	  die	  gebalde	  agressie	  in	  een	  halve	  minuut	  ritmisch	  getier,	  gefluister	  
en	  geraas.	  Ze	  zullen	  zich	  daarbij	  bedienen	  van	  een	  natuurlijk	  instrumentarium:	  zo	  kunnen	  bv.	  de	  aangetikte	  
stijlen	  van	  een	  trapleuning	  een	  explosieve	  nervositeit	  ventileren.	  
	  
Na	   een	  uur	  workshoppen	   zijn	   de	   leerlingen	   in	   een	   toonmoment	   getuige	   van	  de	   zielenroerselen	   van	  hun	  
klasgenoten.	  De	  foto's	  en	  de	  soundtracks	  worden	  bovendien	  samengebracht	  en	  op	  video	  opgenomen.	  
	  
De	  combinatie	  van	  beeld	  en	  klank	  belooft	  pure	  Kunst,	  van	  en	  door	  jongeren.	  
	  
	  
Nabespreking	  met	  een	  ex-‐gedetineerde	  
	  
U	  kunt	  via	  ons	  ook	  een	  nabespreking	  bij	  de	  voorstelling	  regelen.	  Daarbij	  zal	  naast	  één	  van	  de	  acteurs	  ook	  
een	  ex-‐gedetineerde	  aanwezig	  zijn.	  Onze	  inhoudelijke	  partner	  vzw	  Touché	  helpt	  ons	  om	  per	  provincie	  een	  
ex-‐gedetineerde	  te	  vinden	  die	  deze	  nabespreking	  wil	  doen.	  Die	  vindt	  de	  dag	  van	  de	  voorstelling	  zelf	  of	  in	  de	  
week	  erna	  plaats.	  	  
	  
De	  ex-‐gedetineerde	  kan	  stellen	  dat	  wat	  de	  jongeren	  gezien	  hebben	  niet	  louter	  fictie	  is,	  maar	  gebaseerd	  op	  
feiten.	  Feiten	  die	  iemand	  in	  de	  gevangenis	  doen	  belanden.	  De	  nabespreking	  kan	  uitmonden	  in	  een	  open	  
discussie	  over	  geweld.	  Die	  kan	  opgebouwd	  worden	  rond	  stellingen	  of	  uitspraken	  als:	  	  
-‐	  Mag	  je	  soms	  geweld	  gebruiken?	  	  
-‐	  Wat	  is	  het	  verschil	  tussen	  agressief	  en	  assertief?	  	  
-‐	  ‘Ik	  moet	  me	  toch	  niet	  laten	  doen.’	  
-‐	  Wat	  kun	  je	  doen	  als	  je	  partner	  geweld	  gebruikt?	  	  
-‐	  Vind	  je	  geweld	  van	  een	  man	  tegen	  een	  vrouw	  erger	  dan	  omgekeerd?	  
	  
De	  ex-‐gedetineerde	  kan	  elementen	  uit	  zijn	  leven	  en	  uit	  zijn	  rehabilitatie	  gebruiken	  bij	  de	  bespreking.	  
	  

	  

Met	  steun	  van:	  

	  

	  

	  

	  

Meer	  info	  op	  
www.theaterAZ.be	  


