
ETA en Fast Forward slaan handen ineen
Nieuwe speler in de cultuursector

‘Theater van A tot Z’ wordt een grote speler in de 
cultuursector: in 2015 zullen ETA en Fast Forward 
samen meer dan 250 voorstellingen hebben gespeeld, 
voor in totaal zo’n 50.000 toeschouwers.

De inspanningen van beide theatergroepen hadden altijd 
al hetzelfde doel: iedereen die op het vlak van cultuur uit 
de boot dreigde te vallen aan boord halen. Fast Forward 
focuste op anderstaligen die Nederlands leren, ETA 
richtte zich op jongeren met weinig theaterervaring. De 
expertise van 15 jaar Fast Forward en 40 jaar ETA wordt 
nu bij elkaar gebracht. 

In deze krant vindt u alle theaterproducties die ‘Theater 
van A tot Z’ aanbiedt, en die scholen en cultuurcentra voor 
de cultuurseizoenen 2015-2016 én 2016-2017 kunnen 
boeken. Verder bieden we u achtergrondinformatie, een 
wedstrijd en nog veel meer.

Welkom in ons nieuwe universum!
Lees meer over deze samenwerking op blz. 2

‘Play Again’
Game not over
Wat als je de kans kreeg om je leven over te doen 
en andere keuzes te maken? Wim Van de Velde 
en Rebecca Tanghe verkennen die mogelijkheid 
in ‘Play Again’. Daarin gaat een gedetineerde 
dankzij virtual reality op zoek naar een nieuw en beter leven.

Rebecca Tanghe schreef ‘Play Again’ naar aanleiding van een 
aantal gevallen van zinloos geweld. Ze wilde het via de wereld van 
computergames hebben over assertiviteit en empathie, of het gebrek 
daaraan. Het interactieve stuk roept vragen op als: hoe ga je om met 
situaties die tegen je normen en waarden indruisen? Hoe doe je dat: 
samen-leven? Wim Van de Velde vertolkt de gevangene die dankzij een 
experiment van de overheid strafvermindering kan krijgen.
Première op 19 november in CC Luchtbal, Antwerpen.

Lees verder op blz. 7

‘Kiki en de verdwenen letters’
Boeken verslinden met kleuters
Kiki is gek op letters en boeken. Ze wil er 
alle kleuters — en hun ouders — enthousiast 
voor maken. Ook als die nog niet zo goed 
Nederlands spreken.

In ‘Kiki en de verdwenen letters’ komen kleuters 
in contact met theater én met boeken. Ook hun ouders zijn uitgenodigd, 
want Kiki wil iedereen met de bibliotheek laten kennismaken. Actrice 
Sara Pieters schreef en speelt deze muzikale voorstelling, met de steun 
van het Vlaams Fonds voor de Letteren. ‘Kiki en de verdwenen letters’ 
is ideaal voor bibliotheken, scholen en cultuurcentra. 

Het meisje Kiki kan nog niet lezen, maar ze probeert het wel. Ze kijkt 
naar de letters en illustraties in de boeken van de bibliotheek. Haar 
vriendje Olaf, een boekenwurm, daagt haar uit en helpt Kiki om haar 
doel te bereiken. Dat hoeft hij niet alleen te doen, want dankzij interactie 
met de kleuters krijgt Kiki alle steun die ze nodig heeft. 
Het afgelopen jaar vonden er try-outs plaats in scholen en bibliotheken 
in Deurne, Vilvoorde, Leuven, Asse en Sint-Pieters-Leeuw. Kleuters 
en organisatoren reageerden overal enthousiast. Tijd dus voor een 
officiële première en nog meer voorstellingen!

Lees verder op blz. 3

Theater

Zowel ETA als theatergroep Fast Forward 
hebben recent elk een productie gemaakt 
die terecht een schot in de roos mag 
worden genoemd. Bij ETA was dat ‘Heb jij 
ze wel alle vijf?’, over armoede, terwijl Fast 
Forward anderstaligen op de planken zette 
in ‘Gelukkig zijn’.

Koningin Mathilde woonde de première van ‘Heb jij ze 
wel alle vijf?’ bij. Daarin proberen enkele tieners hun 
dromen te verwezenlijken. Maar ze komen er al gauw 
achter dat niet alleen hun talent, maar ook hun sociale 
achtergrond en financiële situatie daarbij een rol spelen. 
Het stuk — waar onder meer Natalia en Sean Dhondt 
via videoprojectie aan meewerkten — werd al bijna 100 
keer opgevoerd. 

Moeilijk bereikbare doelgroepen
In ‘Gelukkig zijn’ staan 12 mensen op het podium 
die allemaal een andere taal dan het Nederlands 
als moedertaal hebben. Ze vertellen levensverhalen 
en zingen Vlaamse klassiekers van onder anderen 
Raymond, Will Tura, Yasmine, Jan de Wilde, Johan 
Verminnen, Clouseau, Noordkaap en Ann Christy. Na 
een eerste tournee van een 30-tal shows, en enkele 
zomerfestivals, volgt nu een tweede tournee, waarmee 
de teller op 55 voorstellingen komt te staan.
Deze twee theaterproducties illustreren perfect waarom 
onze theatergroepen zullen samenwerken onder de 
naam ‘Theater van A tot Z’: we willen moeilijk bereikbare 
doelgroepen enthousiast maken voor cultuur.

Lees meer over ‘Heb jij ze wel alle vijf?’ op blz. 2 en 6.
Lees meer over ‘Gelukkig zijn’ op blz. 7.

‘Gelukkig zijn’ en  
‘Heb jij ze wel alle vijf?’
Succesproducties blijven doorgaan

© Ilse Fimmers (v.l.n.r. Gregory Van Damme, Andrea Croonenberghs, Rudy Goes, Wim Van de Velde, Jorka Decroubele, 
Amar Al Bojrat, Marc Hendrickx, Leila Haloui en Peter Schoenaerts)

Het Educatief Theater Antwerpen 
(ETA) en theatergroep Fast Forward uit 
Vilvoorde gaan vanaf dit cultuurseizoen 
samenwerken. Dat doen ze onder een 
nieuwe naam: ‘Theater van A tot Z’. 

25/10/15
Première 

© Ilse Fimmers 

Theater voor bijzondere doelgroepen
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contact opnemen?
Voorstelling boeken? 
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Première 



15 jAAR  
FAST FORWARD

jeugdauteur Marc Hendrickx is al jaren een drijvende kracht achter de succesproducties 
van ETA. Onder zijn hoede worden ze meer dan louter een theatervoorstelling. Of het thema 
nu verkeersagressie, wapengeweld of armoede is, Hendrickx schrijft vanuit een diepe sociale 
bewogenheid.

Strijden voor  
sociale gelijkheid 
Interview met jeugdauteur Marc Hendrickx

De voorbije jaren schreef hij een vijftal jeugdboeken met 
collega Dirk Dobbeleers. Die werden ook op de planken 
gebracht. De grootste successen waren ‘Wapenland’ 
(over geweld in Colombia) en ‘Wolken en een beetje re-
gen’, een stuk over verkeersslachtoffers en pestgedrag, in 
2014 verfilmd als ‘Booster’.
Hoe is je sociaal engagement ontstaan?
Marc Hendrickx “Dat moet in de donkere jaren 80 
geweest zijn. We zaten in een diepe economische crisis. 
Tussen de duistere newwavemuziek door klonk in het 
radionieuws ‘Ik wil werk, werk, werk, ’k heb twee handen, 
’k voel me sterk’. Maar de werkloosheid piekte. Verder 
studeren leek uitzichtloos. Ik schreef toen al, maar van 
mijn pen leven, dat was een verre droom.
“Ik kon aan de slag bij ‘De kluis’, een pluralistisch opvang-
centrum voor mensen met problemen. Als prille twintiger 
zag ik er meer miserie dan goed is voor een mens. Veel 
hulpmiddelen waren er niet. Twee jaar lang heb ik hemel 
en aarde proberen te bewegen. Om uiteindelijk met de 
staart tussen de benen te verdwijnen. Ik heb mezelf toen 
wel gezworen dat ik altijd voor sociale gelijkheid zou 
blijven strijden.”

Waarheidsgetrouw
Ondertussen leven we alweer in een crisistijd. Was dat 
voor jou de aanleiding om een theaterproductie aan 
armoede te wijden?
Hendrickx “Absoluut. De bankencrisis maakte wereldwijd 
miljoenen slachtoffers. Wie al arm was, werd nóg armer. 
En het legioen armen blijft groeien. Wat ik te zien kreeg 
in armoedewerkingen van Oostende tot Tongeren is me 
akelig vertrouwd. Ik wilde laten zien hoe mensen die in 
de klappen delen zich vandaag moeten zien te redden. 
Gesprekken met jongeren in armoede over hun eigen 
leven legden de basis voor ‘Heb jij ze wel alle vijf?’”

Dit stuk loopt al twee seizoenen.
Hendrickx “En we zitten aan ongeveer 100 voorstellingen. 
Zelfs koningin Mathilde is komen kijken. 
“Het deed me plezier dat Minister voor Gelijke Kansen 
en Armoedebestrijding Liesbeth Homans de subsidie 
voor ‘Heb jij ze wel alle vijf?’ met een jaar verlengde. Haar 
voorgangster Ingrid Lieten had ons eerder al met veel 
enthousiasme gesteund. We gaan er dus graag nog min-
stens een seizoen mee door. 
“Dat gezegd zijnde: de meest hartverwarmende reacties 
kwamen van mensen in armoede en van de jongeren zélf. 
Zij prijzen het ‘waarheidsgetrouwe karakter’ van de voor-
stelling. Zo is er bijvoorbeeld geen geforceerd happy end, 
wat ervoor zorgt dat jongeren die de productie zien ook 
echt geraakt worden. Ze staan stil bij de problematiek én 
bij hun eigen gevoelens, omdat ze begrijpen dat sommige 
klasgenoten, vrienden of zijzelf ertegenaan botsen.”

“Een heel waarachtige en inspirerende 
voorstelling die veel food for thought geeft!”  
(Ingrid Lieten, toenmalig Minister van 
Armoedebestrijding)

“Je komt anders buiten dan je 
binnengekomen bent. Proficiat met de 
duiding. Stof tot nadenken.” 
(Barbara Wyckmans, HetPaleis)

“Een dikke proficiat aan de acteurs, de 
schrijvers, de regisseur, alle betrokken partijen 
en UNICEF. Blij en vereerd dat ik hier deel van 
mag uitmaken! En: we hebben de koningin 
ontmoet! Ik ga goed slapen…” 
(Sean Dhondt, tv-presentator) 

Lees meer over ‘Heb jij ze wel alle vijf?’ op blz. 6.

‘Als 20-jarige zag ik 
meer miserie dan goed 
is voor een mens’

2016
Het jaar in      
    cijfers

Waar staan wij voor?

Theater 
van A tot Z 
Een radicale keuze
Het Educatief Theater Antwerpen (ETA) en Theatergroep 
Fast Forward uit Vilvoorde hebben de voorbije jaren een 
breed publiek bereikt.

Terwijl de eerste compagnie zich vooral richtte op 
kinderen en jongeren die weinig gelegenheid hadden 
tot cultuurbeleving, hield de tweede zich hoofdzakelijk 
bezig met theater voor anderstaligen.

Toch hadden onze inspanningen hetzelfde doel: 
iedereen die op het vlak van cultuur uit de boot 
dreigde te vallen aan boord halen. Het is die bijzondere 
maatschappelijke aanpak die ons naar elkaar toe heeft 
geleid. De ervaring van 15 jaar Fast Forward en 40 jaar 
ETA brengen we nu bijeen, want samen staan we nóg 
sterker. Daarom gaan we ook samenwerken onder één 
naam: ‘Theater van A tot Z’.

‘Theater van A tot Z’ wordt een grote speler in de 
cultuursector: in 2015 zullen onze beide theatergroepen 
samen meer dan 250 voorstellingen hebben gespeeld, 
en in totaal zo’n 50.000 toeschouwers hebben bereikt.

Educatief willen we ons niet meer noemen, dat woord 
heeft in de loop der jaren een negatieve bijklank 
gekregen – ten onrechte. Maar we willen wel duidelijk 
zeggen waar we voor staan: via onze theaterproducties 
kiezen we radicaal voor de jongeren zelf, in een 
artistieke context. Wat we in het hedendaagse theater al 
te vaak zien gebeuren: men kiest radicaal voor de kunst, 
en ‘vergeet’ daarbij de jongeren.

Wij willen hen weer betrekken bij kunst en cultuur, zelfs 
als ze daar weinig kaas van gegeten hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan leerlingen uit het beroeps- of technisch 
onderwijs, of anderstalige nieuwkomers. 

‘Theater van A tot Z’ wil alle kinderen en jongeren 
in contact brengen met cultuur en met relevante 
sociaal-maatschappelijke thema’s zoals pesten, 
mensenrechten, geweld of armoede. Tezelfdertijd sluiten 
onze voorstellingen nauw aan bij hun leefwereld. Alleen 
op die manier kun je hen écht raken en aan het denken 
zetten.

Dankzij de samenwerking van onze twee toneelgroepen 
kunnen we nu spelen voor alle leeftijden: van de kleinste 
kleuters tot het laatste jaar van de middelbare school. 
En zelfs voor volwassenen.

Het blanke, ééntalige Vlaanderen, dat bestaat niet meer. 
We leven in een meertalige wereld, waarin diversiteit een 
verrijking is. Aan die realiteit willen we niet voorbijgaan. 
We zetten dus volop in op inclusie, en willen bovendien 
naast anderstaligen ook doven/slechthorenden en 
blinden/slechtzienden bereiken. Wie ons daarbij wil 
helpen, is bij deze van harte uitgenodigd.

Geef ons de tijd om onze plek te vinden in het 
cultuurlandschap, maar help ons daarbij: nodig ons uit. 
In scholen en cultuurcentra. Laat ons bewijzen dat we 
een meerwaarde zijn, zowel voor ons publiek als voor 
het hedendaagse theater.

Met uw steun wordt ‘Theater van A tot Z’ een succes!

Meer informatie 
www.TheaterAZ.be

1.000.000STE 
toEschouwEr EtA

100.000STE 
toEschouwEr FAst ForwArD

1000STE VOORSTELLING
AutEursDuo DoBBELEErs-hENDrIcKX

40 jAAR  
EDUCATIEF THEATER 
ANTWERPEN (ETA)
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Kleuters enthousiast maken voor letters 
en boeken. Dat is Kiki’s doel. En dat doet 
ze samen met haar beste vriend, Olaf 
de boekenwurm. Actrice Sara Pieters 
brengt het kleine meisje tot leven, in 
een veelkleurige, muzikale voorstelling, 
waarin poppen het gesprek met de kleu-
ters aangaan.

Tegenwoordig zitten in elke kleuterklas 
kinderen met een anderstalige achter-
grond. Daar houden we bij het creëren 
van onze theaterproducties rekening 
mee. Want iedereen hoort erbij. We 
proberen taalprikkels te geven aan zowel 
de Nederlandstalige als de anderstalige 
kinderen, we maken ze nieuwsgierig en 
stimuleren hun verbeelding. 
Hoe pakken we dat aan? Kiki kan (optio-
neel) op bezoek komen in een kleuterklas. 
Aan de hand van verhalen en liedjes leren 
de kinderen Kiki en Olaf kennen. Ze worden 
ook gestimuleerd om samen te werken met 
hun klasgenootjes. Het is de bedoeling dat 
de kleuters nieuwsgierig worden naar de 
bibliotheek.
De leerkrachten krijgen gratis lesmateriaal 
waarmee ze verder kunnen werken na het 
klasbezoek van Kiki, of waarmee ze de 
volledige theatervoorstelling van Kiki kun-
nen voorbereiden.

De bibliotheek ontdekken
De theaterproductie ‘Kiki en de ver-
dwenen letters’ vindt plaats op school of 
in de bibliotheek. De avontuurlijke voor-
stelling gaat over vriendschap, over 
het kijken naar en in boeken, over de 
betekenis van al die vreemde letters…  
De kinderen kunnen er in schoolverband 
naar gaan kijken, maar als familievoorstel-
ling is ‘Kiki en de verdwenen letters’ ook erg 
geschikt. 

Dankzij deze voorstelling kunnen (anders-
talige) ouders en hun kinderen in contact 
komen met de plaatselijke bibliotheek. Op 
die manier ontdekken ze boeken en ont-
moeten ze andere mensen. En wie weet, 
komen ze later met veel plezier terug!

Het aantal kinderen dat thuis geen Nederlands spreekt, 
is de laatste jaren sterk gestegen. Op de lagere school 
gaat het gemiddeld om 1 op de 6 leerlingen, in het 
middelbaar om 1 op de 10. Hoewel meertaligheid een 
verrijking is, blijft een goede kennis van het Nederlands 
op school onontbeerlijk. 
Meertaligheid is in de 21e eeuw belangrijk geworden: 
mensen zijn tegenwoordig twee- of drietalig. Dat is een 
verrijking, daar is zowat iedereen het over eens. Maar als je 
de onderwijstaal niet onder de knie hebt, dan riskeer je een 
schoolachterstand op te lopen.

Vaak ontstaan er taal- en dus ook leerproblemen bij 
anderstalige nieuwkomers: kinderen van vluchtelingen 
en migranten die recent in ons land kwamen wonen. 
Maar er zijn ook kinderen die in een gezin van allochtone 
afkomst opgroeien waar minstens één van de ouders het 
Nederlands niet machtig is.

Opmerkelijke stijging
In grote steden als Antwerpen en Gent is het aantal 
anderstalige kinderen op school de voorbije jaren sterk 
gestegen. Maar ook in kleinere centrumsteden is er een 

opmerkelijke stijging, onder andere in Turnhout, Roeselare, 
Brugge, Sint-Niklaas en Aalst.
In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel spreekt maar 
liefst 70% van de basisschoolkinderen een andere taal 
met mama en/of papa. 
Om anderstalige kinderen te stimuleren en te motiveren 
voor het Nederlands, creëert theatergroep Fast Forward 
al jaren voorstellingen die ook voor hen begrijpelijk zijn. 
‘Theater van A tot Z’ gaat verder op de ingeslagen weg.

Veel kinderen spreken thuis geen Nederlands
Leerproblemen vermijden: taal stimuleren
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Deze productie kwam tot stand met de steun van:

Bibliotheek 
Arena, Deurne

Ook voor kinderen die 
Nederlands leren!

Aussi pour des enfants qui 
apprennent le néerlandais!

Tekst, muziek en spel: 
Sara Pieters
Productie: 
Peter Schoenaerts

algemeen onderwijsbeleid/
onderwijs & cultuur

Info en boekingen via 
www.fast-forward.be

Actrice Sara Pieters heeft al vele 
watertjes doorzwommen. Ze toerde 
als zangeres jarenlang met Scala en de 
Kolacny-broers, speelde in de musical 
‘Oliver’ en duikt al sinds 2008 op in 
theaterproducties van Fast Forward. 
Sinds ze zelf kinderen heeft, streeft 
ze ernaar ook het kleine grut warm te 
maken voor de podiumkunsten.

In 2013 creëerde Sara de voorstelling ‘Snif!’, 
waarmee ze geregeld in cultuurcentra en 
kleuterscholen te gast is.
Waarom een voorstelling voor kleuters?
Sara Pieters “Ik ben zelf een moeder 
met twee jonge kinderen, en ik vind het 
heerlijk om voor mijn dochters verhalen 
te verzinnen. ‘Snif!’ heb ik gemaakt om 
kleuters een eerste theaterervaring te 
bezorgen. Het is een muzikale voorstelling 
geworden waarin de fantasie van de 
kinderen geprikkeld wordt.”
Er wordt ook gezongen.
Sara “Ja, ik heb musical gestudeerd aan 
het Conservatorium in Brussel, en ik merk 
dat je de aandacht van kleine kinderen goed 
kunt vasthouden als je muziek gebruikt. 
Ook met poppen natuurlijk. Dat heb ik 
geleerd door mee te spelen in producties 
van Figurentheater DE MAAN in Mechelen.
“Ik heb voor ‘Snif!’ zelf liedjes geschreven, 
die passen bij thema’s die kleuters 
aanspreken. Er zijn liedjes over ziek zijn, 
vriendschap, sprookjes, dieren…”

Taalachterstand
In je kindervoorstellingen besteed je 
veel aandacht aan taal.
Sara “Er is nood aan. Al jaren hoor ik 
leraren en cultuurcentra klagen dat ze 
geen geschikte voorstellingen vinden voor 
hun kleuterklassen, omdat die vaak voor 
de helft uit kinderen met een anderstalige 
achtergrond bestaan. Hun ouders spreken 
geen of niet voldoende Nederlands, 
en de kinderen hebben daardoor een 
taalachterstand — toch wat het Nederlands 
betreft. Wel, ik wil álle kinderen aanspreken, 
ook hen die een extra steuntje in de rug 
nodig hebben. Ik zorg er dus voor dat 
de taal eenvoudig is en dat er woorden 
worden herhaald. En natuurlijk maken we 
alles erg visueel.”
Bij deze voorstelling bied je ook 
expressieworkshops aan.
Sara “Die geef ik meestal nadat ze de 
voorstelling gezien hebben. De thema’s uit 
‘Snif!’ komen dan weer op allerlei manieren 
aan bod. Zowel met de workshops 
als met de voorstelling is ons doel: de 
kleuters taalprikkels geven en hun fantasie 
stimuleren.”

Klein klein kleutertje
Een muzikaal avontuur

THEMA Een muzikale ontdekkingsreis

DOELGROEP 2,5 tot 6 jaar

INHOUD Springen, zingen en dansen is leuk. Spelletjes spelen ook. Maar vandaag is Liesa 
ziek. En dat is niet zo fijn. Ze moet in bed blijven. Gelukkig heeft ze Brompie, haar knuffel.  
Hij neemt haar mee op ontdekkingsreis door de kamer! Dit toneelstuk is een spannende belevenis 
voor kleuters, met livemuziek. Het stuk is geschikt voor Nederlandstalige kleuters én voor anderstalige 
kinderen die Nederlands leren. 

TEKST, MUZIEK EN SPEL Sara Pieters  SPELCOACH Bob Selderslaghs   MUZIKANT Roel Aerts 
MET STEUN VAN de Taalunie, vzw ‘de Rand’ en SABAM

Snif!

Kleuters

THEMA Letters en boeken

DOELGROEP 3 tot 6 jaar

INHOUD Kiki houdt van letters. En van boeken. Ze wil er graag alle kinderen enthousiast voor 
maken. Daarom komt ze op bezoek: in de bibliotheek, op school of in het cc. Samen met Olaf, 
de boekenwurm. (Ouders ook welkom!)

TEKST, MUZIEK EN SPEL Sara Pieters  PRODUCTIE Peter Schoenaerts

MET STEUN VAN O.A. het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Taalunie, bibliotheek Arena 
(Deurne) en de dienst Onderwijs en Cultuur van de stad Antwerpen

Kiki en de verdwenen letters

‘Taalprikkels geven, 
fantasie stimuleren: 
dat is ons doel’

Het meisje en de 
boekenwurm
Geletterde mensjes

PREMIèRE ‘KIKI EN DE VERDWENEN LETTERS’
‘Kiki en de verdwenen letters’ gaat op zondag 25 oktober 2015 om 11 uur in première 
in bibliotheek Permeke in Antwerpen. Wie héél snel is, kan er nog bij zijn. 
Reserveren kan via www.permeke.org. 
Wilt u op prospectie komen? Stuur dan een e-mail naar info@theaterAZ.be.

25/10/15Première 

“Ik ben blij dat ik de voorstelling gezien 
heb! Ze is leuk, ideaal ter promotie 
van de bib, perfect toegankelijk 
voor anderstalige kleuters met een 
basiskennis Nederlands, en de liedjes 
werken aanstekelijk en blijven hangen.”  
(Een kleuterjuf)

“Het was een schitterende voorstelling, 
voor herhaling vatbaar!”  
(Een bibliotheekmedewerker)

3surf naar www.TheaterAZ.be



In elke klas zitten tegenwoordig kin-
deren met verschillende moedertalen 
en culturele achtergronden. De hele 
wereld is altijd dichtbij. Dat is ook het 
uitgangspunt van ‘Hotel Hallo’, een 
interactief toneelstuk over ‘de ander’, 
gebaseerd op een bekende woorden-
schatmethode. Première in april 2016 in 
Daarkom (Brussel).

De theaterproductie ‘Gelukkig zijn’ van 
theatergroep Fast Forward was een schot 
in de roos. De boodschap van diversiteit en 
multiculturaliteit sloeg aan. ‘Theater van A 
tot Z’ wil nu voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
een theaterproductie maken die dezelfde 
waarden uitdraagt. Twee van de anderstalige 
acteurs uit ‘Gelukkig zijn’ zullen de hoofdrol-
len vertolken: Leila Haloui uit Brussel en 
Leonardo Alan De Souza, afkomstig uit 
Brazilië.
Kim Koelewijn is de auteur van de woorden-
schatmethode ‘Hotel Hallo’ (uitgeverij 
Boom, 2014), waarop het nieuwe toneelstuk 
gebaseerd zal zijn.
Waarom heb je dat woordenschatpakket 
gemaakt?

Kim Koelewijn “Ik 
woon al jaren in New 
York, waar ik ver-
bonden ben aan de 
Nederlandse Taal- 
en Cultuurschool ’t 
Klokhuis. Daar komen 
kinderen van Vlaamse 
en Nederlandse expats één keer per week 
hun Nederlands oefenen. Ik heb zelf twee 
dochters, en ze spreken wel Nederlands, 
maar Engels is toch een beetje hun dage-
lijkse omgangstaal. Ik merkte dat er voor 
kinderen die nog niet veel Nederlands ken-
nen helemaal geen leuk en motiverend les-
materiaal bestond. En dat probleem heb-
ben ze ook in andere landen. Zo ben ik op 
het idee voor ‘Hotel Hallo’ gekomen.”

Aandacht voor taal en cultuur
‘Hotel Hallo’ is dus eigenlijk een woorden-
schatpakket voor anderstalige kinderen?
Kim “Inderdaad, ze leren nieuwe woorden 
via verhalen en liedjes. Die woorden herha-
len we voortdurend, ze zitten ook in de illus-
traties verwerkt. Verder bieden we dialogen, 
puzzels en spelletjes aan.”

Waarover gaat ‘Hotel Hallo’?
Kim “Het gaat over twee kinderen van een 
jaar of 9, Max en Mia, van wie de ouders 
samen een hotel uitbaten. Max, Mia en hun 
papegaai Pollie beleven niet alleen avon-
turen met hun familie, ze maken ook kennis 
met de gasten die het hotel binnenwaaien, 
en die uit de hele wereld komen.”
Vind je het moelijk om je eigen boek tot 
een toneelstuk te bewerken?
Kim “Niet echt. Ik heb eerder al voor kin-
deren verhalen en liedjes geschreven. Dit 
woordenschatpakket leent zich uitstekend 
voor een theaterbewerking. Regisseur Peter 
Schoenaerts en ik hebben al veel gebrain-
stormd, en we hebben goeie ideeën om 
het geheel interactief te maken, met extra 
aandacht voor taal en cultuur.

“Ik vind het fijn dat Max en Mia gespeeld 
zullen worden door mensen met een mul-
ticulturele achtergrond. Zij staan eigenlijk 
symbool voor al die kinderen in onze scho-
len die niet blank zijn en het Nederlands als 
moedertaal hebben. Dat maakt deze thea-
terproductie realistisch en herkenbaar.”

In 2009 al kwam Fast Forward met het originele idee om 
een theaterproductie te maken die zowel Nederlands- 
als anderstalige kinderen zou aanspreken. Dat werd 
‘Hi Ha!’, een interactief toneelstuk over een jongen en 
een meisje die hun fantasie de vrije loop laten nadat ze 
door de meester in de klas ‘vergeten’ zijn. 

‘Hi Ha!’ ging in première in Luik en speelde vervolgens 
in het hele land. Het stuk werd geprogrammeerd in 
cultuurcentra en uitgenodigd op scholen. Er volgde ook 
een tournee door Noord-Frankrijk, waar op verscheidene 
basisscholen Nederlandse les wordt gegeven. Kers op de 
taart waren een vijftal optredens in New York. Waar het 
idee voor dit stuk vandaan kwam? We vroegen het aan 
Peter Schoenaerts, oprichter van Fast Forward en acteur 
in ‘Hi Ha!’.
Was er nood aan een toneelstuk als ‘Hi Ha!’?
Peter Schoenaerts “Reken maar. Er zijn steeds meer 
anderstalige kinderen die Nederlands leren. In Franstalig 
België volgen veel kinderen Nederlands als schoolvak, 
maar er zijn ook al een driehonderdtal zogenaamde 
immersiescholen, waar ze een aantal verschillende 
vakken in het Nederlands krijgen. En dan zijn er natuurlijk 
al die kinderen in het Nederlandstalig onderwijs met een 
anderstalige achtergrond. Wij wilden al die 

kinderen, én hun Nederlandstalige klasgenootjes, naar het 
theater halen. Om hun verbeelding te stimuleren, en ze te 
prikkelen op het gebied van taal.”

Moeders met hoofddoek
Hebben jullie bereikt wat jullie wilden bereiken?
Peter “Jazeker. Ons was het erom te doen zo veel mogelijk 
kinderen enthousiast te maken voor theater en taal. En dat 
is gelukt: de reacties waren erg positief. In totaal hebben de 
voorbije zes jaar zo’n 10.000 kinderen ‘Hi Ha!’ bijgewoond.
“Het fijne was dat we op zo veel verschillende plaatsen 
hebben mogen staan: in de grote cultuurcentra van Hasselt 
en Mechelen bijvoorbeeld, of in de Vlaamse rand rond 
Brussel, in de zalen van vzw ‘de Rand’. En het cc van Sint-
Pieters-Woluwe, het Fakkelteater in Antwerpen — te veel 
om op te noemen. In Rijsel (Frankrijk) stonden we eens in 
een schouwburg voor 600 kinderen. En in De Pianofabriek 
in Sint-Gillis brachten we ‘Hi Ha!’ als familievoorstelling: 
er kwamen veel ouders kijken, ook moeders met een 
hoofddoek. Ik vind het belangrijk dat we mensen bij elkaar 
brengen.”
 
*** 
‘Hi Ha!’ wordt na dit seizoen vervangen door ‘Hotel Hallo’.

In de loop van 2016 verschijnt er als afsluiting van de speelperiode 
een luister-cd van ‘Hi Ha!’, voor thuis en in de klas.

Acteur Bob Selderslaghs schreef en 
regisseerde in het verleden theat-
ervoorstellingen voor ETA én voor 
Fast Forward. Al bijna 8 jaar werkt hij, 
naast zijn theater- en televisiewerk, 
als coördinator van de leraren-
opleiding drama aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen. 

‘Voor ETA schreef Bob Selderslaghs 
‘Wegsite’ en ‘Pest en Boonen’, bij Fast 

Forward was hij betrokken bij ‘En ik dan’, ‘Hi Ha!’ en ‘Jorrie en 
Snorrie’, drie voorstellingen voor anderstaligen. Hij weet dus heel 
goed welke verschillende doelgroepen we willen bereiken.
Hoe is het om te werken voor mensen die Nederlands leren?
Bob Selderslaghs “Als regisseur sta ik niet echt stil bij het feit dat 
er anderstaligen komen kijken. Zodra het script er is, en er over-
eenstemming is over het taalgebruik, gaat het mij vooral om het 
artistieke project. Ik laat me bij een regie graag inspireren door de 
scenografie, eerder dan door een zogenaamde doelgroep. Want 
zodra je daar rekening mee probeert te houden, wordt het volgens 
mij betuttelend. 
“Ik heb dankzij mijn werk voor anderstaligen wel bepaalde in-
zichten gekregen, ik denk nu bijvoorbeeld nog meer na over hoe 
ik iets verwoord. Misschien spring ik als schrijver wel bewuster om 
met een doelgroep dan als regisseur.”

Eerbetoon aan Tom Lanoye
jouw ‘Pest en Boonen’ stelt pestgedrag aan de kaak. Toch is 
de voorstelling méér dan dat.
Bob “God, ja. Wat ik zeker wilde vermijden, was een moralise-
rende toon of zoiets.
“Voor mij was ‘Pest en Boonen’ een soort eerbetoon aan een kort-
verhaal van Tom Lanoye, ‘Spek en Bonen’. Dat heb ik gebruikt als 
monoloog voor mijn eindexamen aan het conservatorium. Het is 
een soort misdaadverhaal met allerlei getuigenissen. Pas op het 
eind weet je hoe de vork aan de steel zit. Dát is ook bij ‘Pest en 
Boonen’ mijn uitgangspunt geweest.”

Basisonderwijs

‘Ik vind het fijn dat Max 
en Mia gespeeld worden 
door acteurs met een 
multiculturele achtergrond’

THEMA Andere mensen en culturen

DOELGROEP 6 tot 12 jaar

INHOUD Max en Mia zijn de beste vrienden. Samen 
met papegaai Pollie houden ze spannende speurtochten in het 
hotel van hun ouders. Daar komen ze ook in contact met interessante 
gasten: reizigers die uit de hele wereld komen. Hun verhalen en 
gebruiken prikkelen Max en Mia’s nieuwsgierigheid…

TEKST Kim Koelewijn en Peter Schoenaerts REGIE Peter Schoenaerts 
ACTEURS Leila Haloui en Leonardo Alan De Souza LIEDjES Kim 
Koelewijn MUZIKANT Hans Hollestelle

MET STEUN VAN de Taalunie, vzw ‘de Rand’, uitgeverij Boom en 
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom

Hotel Hallo

Welkom in ‘Hotel Hallo’
Laat de wereld binnen

Waar is de meester?
Verbeelding aan de macht

THEMA Pesten en vriendschap

DOELGROEP 6 tot 12 jaar

INHOUD Twee kinderen alleen in de klas. Een jongen en een meisje. 
Ieder in een hoek van het lokaal. Met ezelsoren op hun hoofd. Wat 
doen ze daar? Zijn ze boos? Maken ze plezier? Zijn ze misschien 
gestraft door de meester? Waarom dan? En waar is de meester? En 
waar zijn de andere kinderen?

TEKST Bob Selderslaghs en Peter Schoenaerts REGIE Bob 
Selderslaghs ACTEURS Sara Pieters en Peter Schoenaerts 
LIEDjES Kim Koelewijn i.s.m. Bob Selderslaghs MUZIKANT Guido 
Desimpelaere CHOREOGRAFIE Sara Pieters

MET STEUN VAN de Taalunie, de Nationale Loterij, SABAM en 
Figurentheater DE MAAN

Hi Ha! 

‘We hebben in 
totaal zo’n 10.000 
kinderen bereikt’

Bob Selderslaghs van A tot Z
Over inspiratie en kinderlijke fantasie

THEMA Wie is er bang voor de pestkop?

DOELGROEP 8 tot 12 jaar

INHOUD Dit toneelstuk gaat over pestgedrag. Over negeren of 
reageren. Over klikken of zwijgen. Over ín de rij lopen, of úít de hand… 
Er is iets ernstigs gebeurd. Maar wat? We volgen het onderzoek van 
mevrouw de directeur. Ze laat alle getuigen aan het woord. De ene 
grappig, de andere boos, een derde droevig, maar de meesten… 
bang. Speel zelf voor geheim agent en puzzel mee tot de waarheid 
aan het licht komt.

TEKST Bob Selderslaghs REGIE Jan Verbist  
ACTEURS Annelies De Wolf en Koen Vijverman

MET STEUN VAN Provincie Antwerpen

Pest en Boonen

PREMIèRE ‘HOTEL HALLO’
De voorstelling ‘Hotel Hallo’ gaat op 30 april 2016 
in Daarkom (Brussel) in première en zal geschikt 
zijn voor zowel Nederlandstalige als anderstalige 
kinderen. Zoals bij alle voorstellingen van ‘Theater 
van A tot Z’ zal ook bij ‘Hotel Hallo’ een gratis 
inspiratiebox ter beschikking zijn, om de kinderen 
voor te bereiden én om een nabespreking te houden.

30/4/16Première 
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In 2009 verscheen de jeugdroman 
‘Gebroken glimlach’ van Guy Didelez. Het 
is een optimistisch boek over een meisje 
dat leert leven met een aangeboren ge-
laatsafwijking. Het thema raakte duidelijk 
een gevoelige snaar bij jonge tieners en 
ETA besloot er een toneelbewerking van 
te maken. De theaterversie ging in 2009 in 
première en wordt nog steeds gespeeld.

Guy Didelez begon zijn carrière als leraar 
Nederlands, maar kon al vlug enkel van zijn 
pen leven. Hij publiceerde veel kinder- en 
jeugdboeken, en werkte als scenarioschrij-
ver voor tv-programma’s als ‘Samson’, 
‘Wittekerke’ en ‘Wat nu weer?!’. De ro-
man ‘Gebroken glimlach’ baseerde hij op 
waargebeurde feiten. Voor de adaptatie ging 

Dirk Dobbeleers, die zelf al verscheidene 
jeugdromans schreef en toneelbewerkingen 
maakte, samen met de oorspronkelijke  
auteur aan de slag.
Hoe verliep de samenwerking met Guy?
Dirk Dobbeleers “Ik had eerder al een paar 
keer met hem samengewerkt en dat liep heel 
vlot. Naast de bestaande verhaallijn van het 
hoofdpersonage Kaat, die geboren werd 
met een lipspleetje en een laatste operatie 
zal ondergaan, werkte ik voor de theater-
voorstelling een nieuwe verhaallijn uit: die 
van Kobe. Hij heeft een tweelingbroer die 
wegvlucht van zijn problemen door zich te 
verwonden. Kobe zelf wordt gepest, maar 
vindt een uitlaatklep in zijn muziek.” 

Opdracht geslaagd
Waarom sprak dit thema je aan?
Dirk “Ik vond die tegenstelling interessant: 
de één doet er alles aan om een kleine 
aangeboren afwijking weg te werken, terwijl 
de ander ervoor kiest zichzelf te verwonden. 
En beiden zijn eigenlijk op zoek naar iets 
identieks: zelfbevestiging.”
Wat hoopte je met deze theaterproductie 
te bereiken?
Dirk “We wilden het schoonheidsideaal ter 
discussie stellen, jongeren meegeven dat 
wat ze in magazines en op tv zien fake is. 

“Guy en ik wonen af en toe een voorstelling 
bij en zien dan met eigen ogen dat jongeren 
enthousiast reageren tijdens en na de voor-
stelling. Opdracht geslaagd, denk ik dan.”

Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx heb-
ben het voorbije decennium een aantal 
erg succesvolle projecten uitgewerkt voor 
ETA. Eén van de eerste was ‘Wolken en een 
beetje regen’, over machogedrag, opge-
fokte brommers en jeugdige baldadigheid. 
Het stuk, gebaseerd op hun eigen jeugd-
roman, ging tien jaar geleden in première 
en speelde sindsdien meer dan 350 keer.

In een flitsende voorstelling stevenen enkele 
jongeren af op een drama, zonder het te besef-
fen. Ze hebben lak aan regels, op school en 
daarbuiten. Ze worstelen met typische tiener-
problemen, maar ze zijn jong en genieten van 
hun vrijheid — van graffiti, hardcoremuziek en 
boosters. Wat kan hen overkomen?
Deze theaterproductie werd opgepikt over 
de taalgrens: er verscheen een Franse ver-
taling van de roman, en het toneelstuk werd 
in het Frans geproduceerd onder de titel 
‘Nuages et quelques gouttes de pluie’.

joke Devynck
Het succes van ‘Wolken en een beetje regen’ 
hield niet op bij de Franse versie. In 2014 
werd de jeugdfilm ‘Booster’ uitgebracht, 
gebaseerd op dit toneelstuk. Daniël Lambo 
tekende voor de regie, Joke Devynck speel-
de één van de volwassen hoofdrollen.
In combinatie met de toneelversie van 
‘Wolken en een beetje regen’ biedt de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) 
middelbare scholen de kans om ge-
structureerd aan verkeers- en mobiliteits-
educatie te werken. Meer info vindt u op  
www.slimmemobielescholen.be.

De gesubsidieerde Vlaamse cultuurcen-
tra bieden een breed aanbod aan theater, 
muziek en comedy, voor een betaalbare 
prijs. Vergelijk maar eens met theaters in 
het buitenland, die vaak puur commercieel 
werken. Toch zijn er mensen die denken 
dat een cultuurcentrum bij ons enkel een 
‘aanbieder’ is. Maar de meeste mag je ge-
rust ‘partner’ noemen. 

Onze cultuurcentra zijn uniek in de wereld. 
Ze brengen niet alleen maar grote (of min-
der grote) kunst, maar bieden ook ruimte 
aan lokale verenigingen. Op die manier 
brengen ze mensen bij elkaar, en leren die 
mensen nieuwe dingen kennen.

In dat lokale netwerk horen natuurlijk ook 
scholen thuis. Voor hen programmeren cul-
tuurcentra vaak speciale dagvoorstellingen, 
al dan niet met een voor- of nabespreking. 

Maar wat als u zich als leerkracht niet kunt 
vinden in het aanbod? Als u zelf een be-
paalde productie wilt boeken, maar daar op 
school de ruimte niet voor hebt? Niets be-
let u om een samenwerking met uw plaat-
selijke cc aan te gaan. U vraagt het cc om 
een bepaalde voorstelling te brengen, en u 
spreekt af dat uw school zorgt voor de volle 
zaal. Simpel toch?

De ervaring leert dat als één of meer scholen 
de stap zetten, eventueel in samenspraak 
met bijvoorbeeld een gemeentelijke dienst 
diversiteit, dat cultuurcentra dan met plezier 
willen samenwerken. Aarzel als leerkracht 
dus niet om ook onze theaterproducties bij 
u op school en bij het plaatselijke cultuur-
centrum onder de aandacht te brengen. 
Want het cc is van iedereen!

Graffiti, hardcoremuziek en 
boosters
jeugdige baldadigheid op 
volle snelheid

Het CC is van iedereen
Help mee met het lokale theateraanbod

THEMA Tabakspreventie

DOELGROEP 12 tot 14 jaar

INHOUD Professor Nicolai is een tabakoloog die voordrachten 
geeft over de schadelijke gevolgen van roken. Aan de hand van 
foto’s, video’s en allerhande prullaria toont hij wat roken met 
lichaam en geest doet. Helaas arriveert zijn assistente Bernadette 
vandaag te laat. Er blijkt iets met haar aan de hand te zijn, en de 
voordracht van de professor gaat bijna in rook op. Interactie en 
visualiteit zorgen ervoor dat het publiek met dit hilarische duo 
meeleeft.

TEKST EN SPEL Rebecca Tanghe en Rudy Goes  
MUZIEK Yves Bondue

MET STEUN VAN vzw Joetz en de Stichting tegen Kanker

Smoor
THEMA Jezelf accepteren

DOELGROEP 12 tot 15 jaar

INHOUD Kaat is geboren met een lipspleetje, waar ze zich voor 
schaamt. Ze wil een neuscorrectie laten uitvoeren. Kobe doet het 
schooljaar over, al zijn z’n resultaten nog niet schitterend. Hij wordt 
gepest, maar vindt een uitlaatklep in zijn muziek. Kaat en Kobe leren 
elkaar kennen, en dat verandert alles…

TEKST Guy Didelez en Dirk Dobbeleers REGIE Rudy Goes 
ACTEURS Jolijn Antonissen, Rebecca Tanghe en Yoeri Lewijze

MET STEUN VAN SABAM, de provincie Antwerpen, Quick en de 
Vereniging voor Aangeboren Gelaatsafwijkingen (VAGA)

Gebroken glimlach
THEMA Tieners die grenzen opzoeken, ook in het verkeer 

DOELGROEP 12 tot 16 jaar

INHOUD Als op een dag Brent - een vreemde snuiter op een fiets - de 
brommerwereld van enkele kameraden binnendringt, gaan de poppen 
aan het dansen. Dat de plaatselijke schoonheidskoningin op Brent 
valt, speelt ook al niet in zijn voordeel. De jongens hitsen elkaar steeds 
verder op, tot de strijd uiteindelijk beslecht wordt via een wedstrijdje op 
opgefokte brommers. 

TEKST Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx REGIE Stijn Van Haecke 
en Jan Verbist ACTEURS Stefan De Waele, Yoeri Lewijze, Helle 
Vanderheyden en Koen Vijverman

MET STEUN VAN O.A. Ouders van Verongelukte Kinderen, Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde en Uitgeverij Abimo

Wolken en een beetje regen

Middelbaar onderwijs

jongeren en sigaretten
Hun goesting gaat in rook op
Het aantal tieners dat weleens een siga-
ret opsteekt, gaat de laatste jaren weer 
in stijgende lijn: ongeveer één op de drie 
jongeren zegt al eens gerookt te hebben. 
Dat moeten er dringend minder worden, 
en daar probeert ‘Smoor’ bij te helpen.

Rebecca Tanghe studeerde communica-
tiewetenschappen aan de KU Leuven en 
drama aan het Conservatorium in Gent. Zij 
vond dit thema belangrijk genoeg om er 
met levensgezel Rudy Goes een voorstelling 
rond te maken, die al vier jaar met veel suc-
ces op het programma staat.
Vanwaar het idee voor ‘Smoor’?
Rebecca “We kennen veel mensen die met 
een rookverslaving worstelen en daar niet 
gelukkig mee zijn. Zelf hebben we vroeger 
ook sporadisch gerookt, maar ik ben blij 
dat dat voorbij is. Nu willen we helpen 
voorkomen dat jongeren eraan beginnen.”
Hoe pakken jullie dit thema aan?
Rebecca “Het geheel wordt voorgesteld als 
een lezing van een Russische professor, een 
tabakoloog. Zo’n ietwat ouderwetse pro-
fessor met een ringbaardje en een vreemd 
accent heeft iets aandoenlijks. Aan het 
informatieve geraamte hebben we dan een 
ontluikende liefdesgeschiedenis gebreid 
tussen hem en zijn assistente. Vandaar ook 
de titel ‘Smoor’, die verwijst zowel naar het 
Vlaamse woord smoren (roken, red.) als naar 
smoorverliefd.”

Reageren de jongeren op het stuk zoals 
je verwacht had?
Rebecca “Ja, de reacties zijn erg positief. Het 
publiek voelt zich persoonlijk aangesproken. 
We hebben al dikwijls te horen gekregen: “Ik 
ga nooit roken!” (lacht)
“De voorstelling balanceert op de dunne 
scheidingslijn tussen realiteit en fictie. Veel 
toeschouwers hebben niet het idee dat ze 
naar een gerepeteerd toneelstuk zitten te 
kijken, maar naar een echte voordracht, 
waarbij er van alles verkeerd loopt. De 
jongeren geloven echt dat er iets moois 
bloeit tussen de prof en zijn assistente. Ze 
moedigen hen zelfs aan!”

Theater met een boodschap
julie doen expliciet aan preventie. Is 
‘Smoor’ dan geen artistiek theater?
Rebecca “Natuurlijk wel. Elk toneelstuk 
wil toch iets persoonlijks vertellen? In de 
geschiedenis van het theater is er toch altijd 
maatschappijkritiek geweest, of een bood-
schap die via de kunst werd doorgegeven? 
“Dat onderscheid tussen educatief en  
artistiek is eigenlijk heel vals, en niet meer 
van deze tijd. Ik hoop dat het klopt dat de 
huidige Minister van Cultuur (Sven Gatz, 
red.) er in zijn subsidiebeleid dan ook minder 
rekening mee zal houden. Met ons stuk doen 
we aan preventie, daar zijn we heel eerlijk in, 
en we gaan er ten volle voor!”

‘We willen het schoonheidsideaal 
ter discussie stellen’

Verborgen verdriet
De pijn van het zijn

“‘Gebroken Glimlach’ is een 
eerlijke, integere, boeiende en 
met opvallend enthousiasme 
gebrachte voorstelling. Niet 
belerend of oubollig, maar 
herkenbaar en fris.”
(Jan Verheyen, filmregisseur en peter 
van het project)

5surf naar www.TheaterAZ.be



THEMA Jongeren en drugs

DOELGROEP 14+

INHOUD Deze multimediale voorstelling vertelt het verhaal van Rilke, 
een rebelse tiener uit een typisch middenklassegezin. In tien stappen 
schetst zij samen met haar bezorgde ouders haar ‘parcours’: van 
haar afkeer tegen drugs, over haar eerste xtc-pil, tot haar ondergang 
in de drugswereld. Rauw en puur, op de tonen van Rilkes harde 
lievelingsmuziek.

TEKST Rudy Heselmans REGIE Rudy Goes  
ACTRICE Ariane Van Hasselt of Helle Vanderheyden  
MUZIEK Winther CHOREOGRAFIE Iraïs Ooms

MET STEUN VAN O.A. Joetz vzw en de stad Antwerpen

Rilke, het relaas van een ramkoers

In 2013 creëerde ETA de multimediale 
voorstelling ‘Rilke’. Dat werd de opvolger 
van de succesproductie ‘junkieblues’, die 
in 20 jaar tijd meer dan 1000 keer te zien 
was. ‘Rilke’ is het rauwe relaas van een 
meisje met een drugsverslaving — een 
theaterproductie die geen enkele tiener 
onberoerd laat. 

Ariane Van Hasselt en Helle Vanderheyden 
geven gestalte aan het meisje rond wie 
alles draait. Beide actrices studeerden 
musicaltheater aan de Fontys Hogeschool 
van de Kunsten in Tilburg. Na haar studie rolde 
Ariane het theater in. Ze stond onder andere 
in de musical ‘Geronimo Stilton’, en  ze zingt 
en danst bij Neo Retro (bekend van o.a. Radio 
Modern). Helle Vanderheyden is vooral bekend 
van tv: ze speelt Martha in ‘De kotmadam’ en 
is één van de prinsessen in ‘Prinsessia’ van 
Studio 100.
Oorspronkelijk speelde Ariane de rol van 
Rilke, maar omdat ze zwanger is, neemt Helle 
het tijdelijk van haar over.

jongeren raken met kunst
Van alledaags meisje tot wanhopige junk: 
het is geen makkelijke rol.
Ariane Van Hasselt “Voor de creatie van 
‘Rilke’ is er veel research gedaan. Zo zijn we 
gaan praten met jongeren die in een afkick-
kliniek zaten. Dat was erg confronterend.”
“De jongeren met wie we gesproken hadden, 
zijn ook komen kijken naar de voorstelling. Ze 
waren enorm geëmotioneerd. Het gebeurt 
geregeld dat er scholen komen kijken en dat 
er achteraf leerlingen heel aangegrepen zijn.”

Was het voor jou zoeken naar een even-
wicht tussen educatief en artistiek?
Ariane “Eén van de redenen waarom ik dit stuk 
absoluut wilde doen, is net dat het níét belerend 
is. We spelen erg realistisch, en zeker niet betut-
telend. We doen volgens mij wat artistiek theater 
moet doen: vragen stellen, mensen wakker 
schudden en aan het denken zetten. Dat zoge-
naamde educatieve gedeelte komt eigenlijk pas 
ná de voorstelling, als de jongeren een nabe-
spreking houden. Maar dat is toch goed? Dat je 
jonge mensen met kunst probeert te raken, en 
er daarna met hen over praat?”

Braaf meisje
Nadat Helle Vanderheyden in 2012 afstu-
deerde, was ze te zien in de ETA-producties 
‘Gebroken glimlach’ en ‘Wolken en een beetje 
regen’. Nu is ze tijdelijk als vervangster van 
Ariane te zien in ‘Rilke’.

Wat vind jij het moeilijkst aan deze rol?
Helle Vanderheyden “Ik vind de transforma-
tie van het personage heel boeiend. Zelf ben 
ik altijd een erg braaf meisje geweest, dus de 
emoties en wanhoop van ‘Rilke’ vinden, dat 
is echt uitdagend. Als de zaal op het einde 
muisstil is, dan voel je wel wat voor een effect 
je op die jongeren hebt. Ik kijk echt uit naar de 
voorstellingen dit najaar.”

Middelbaar onderwijs

‘We doen wat theater moet doen: vragen stellen, 
mensen wakker schudden’

In tien stappen naar de ondergang
Drugs en verslaving

Voor tieners staat er een nieuwe produc-
tie in de steigers rond het aftasten en 
overschrijden van grenzen. De Koerdisch-
Vlaamse filmregisseur Sahim Omar Kalifa 
zal bij ons zijn eerste toneelstuk regisseren.

In ‘Grenzen’ worden vragen opgeroepen 
rond de verslavingen van jongeren. Hoe 
uiten ze hun verdriet? Hoe verwerken ze 
tegenslagen? Hoe vieren ze hun jong-
zijn? Het overmatig gebruik van alcohol 
en sociale media blijkt daar vaak een rol 
bij te spelen. 

Sahim Omar Kalifa
Om de missie van ‘Theater van A tot Z’ 
te helpen vormgeven, werd Sahim 
Omar Kalifa aangetrokken. De alom 
geprezen regisseur van kortfilms als 
‘Bagdad Messi’ (2012) en ‘Bad Hunter’ 
(2013) zal bij ons zijn eerste theater-
regie doen. Jeroen Wuyts tekent voor 
de scenografie. Hij heeft jarenlange 
ervaring met decors en techniek bij  
gezelschappen als ‘Les Ballets C de la 
B’, Rosas, Needcompany, SKaGeN, en 
het NTGent.

Grenzen 
verleggen
Tussen Koerdistan 
en Vlaanderen

Maatschappelijke veranderingen kunnen 
inspirerend werken. In de wetenschap-
pen én in het theater. Neem nu hightech 
als 3D-printing; die techniek zal zijn nut 
bewijzen op vele domeinen. Bij ETA zijn 
de voorbereidingen begonnen voor een 
theaterproductie waarin kennis en het 
gebruik van zulke moderne technologieën 
centraal staan. 

In ‘De keuze van Felix’ probeert een tiener 
de juiste keuzes voor de toekomst te maken. 
Niet simpel in een tijd waarin een overvloed 
aan keuzemogelijkheden de jeugd verstikt. 
Voor deze voorstelling werken we samen met 
3DEE, een hightechbedrijf dat 3D-scans en 
-prints maakt. Technisch directeur Deepak 
Mehta vertelt over onze samenwerking en 
over de toekomst van ons onderwijs.
Deepak Mehta “Ik zie bij mijn eigen zoon van 
15 hoe gefascineerd jongeren door techno-
logische vooruitgang kunnen zijn. Het onder-
wijs heeft nood aan een goede visie rond 
technologische opvoeding, en daar wil ik bij 
helpen. Zelf ben ik al vijf jaar bezig met het 
promoten van 3D-technologie bij jongeren.”

jongeren nemen het voortouw
Wat wilt u met uw bedrijf bereiken?
Mehta  “Eigenlijk wil ik de wereld wat snel-
ler vooruit helpen. Met ons bedrijf willen we 
het potentieel van digitale fabricatietools 
bekender maken. Daarom werken we bij-
voorbeeld samen met de Makers van Unizo 
in Antwerpen. We ondersteunen ook desig-
ners, om hen een bredere kijk te geven op 
3D-printing. En verder natuurlijk leraren die 
werken met techniek.
“Ik geloof in een bottom-up approach. Leraren 
enthousiast maken, is voor mij een belang-
rijke missie. Omdat zij hun directies kunnen 
overtuigen. Leerlingen enthousiast maken 
voor technologie is ook belangrijk, dat zal dit 
toneelstuk dan ook doen, maar zij hebben 
helaas niet zo’n impact op de schoolleiding.”
Wat is voor u de meerwaarde van dit 
toneelstuk?
Mehta  “Ik wil mijn visie rond technologie en 
onderwijs verspreiden. Er zullen steeds meer 
technologieën komen waar geen handleidin-
gen voor bestaan, en die leraren onbekend 

zijn. En het zullen de jongeren zijn die daarin 
het voortouw nemen. Zij zullen zich nieuwe 
technologieën snel eigen maken, het zal de 
taak van de school worden om hen daarbij 
te begeleiden. De leerkracht wordt meer een 
coach dan iemand die de wijsheid in pacht 
heeft. Zeker op het gebied van technologie.”

Theater in 3D
Even de rekwisieten printen

THEMA Armoede en sociale uitsluiting

DOELGROEP 12 tot 16 jaar

INHOUD Chelsea en Yassim zijn tieners met grootse dromen. Zij wil zingen, 
hij wil kok worden. Phaedra, een minder goede zangeres dan Chelsea, werd 
geselecteerd voor ‘Heb jij ze wel alle vijf?’, een zangwedstrijd op tv. Ook zij 
droomt van een zangcarrière. Zullen ze hun dromen kunnen verwezenlijken? 
Niet alleen hun talent, maar ook hun sociale achtergrond en financiële situatie 
blijken daarbij een rol te spelen…

TEKST Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx REGIE Yoeri Lewijze 
ACTEURS Daphne Paelinck, Jolijn Antonissen, Gregory Van Damme 
(Sean Dhondt, Natalia en Christoff op video)

MET STEUN VAN O.A. Unicef België, het Netwerk tegen armoede, 
Welzijnszorg, de Nationale Loterij en vzw Recht-Op

Heb jij ze wel alle vijf?
THEMA  De roep van de moderne 
technologie

DOELGROEP 12 tot 16 jaar

PRODUCTIE zal in de loop van 2016 
in première gaan

MET STEUN VAN O.A. 3DEE

De keuze van Felix

de eta-productie ‘Heb jij ze wel alle vijf?’ 
viert binnenkort zijn 100ste voorstelling. 
Het thema armoede in deze confronte-
rende voorstelling blijkt jammer genoeg 
voor veel jongeren erg herkenbaar. en 
dat leidt geregeld tot een diepgaande 
nabespreking in de klas.

Tieners die hun dromen proberen te ver-
wezenlijken: herkenbaarheid troef. Maar 
helaas is de realiteit ook dat naast hun 
talent, hun sociale achtergrond en finan-
ciële situatie minstens van even groot 
belang zijn. Dat inzicht leidt soms tot 
wanhoop en vragen over eerlijkheid en de 
werking van onze maatschappij. Auteurs 
Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx ba-
seerden de tekst van ‘Heb jij ze wel alle 
vijf?’ op gesprekken die ze hadden met 
jongeren die in armoede leven.
De toeschouwers prijzen het ‘waar-
heidsgetrouwe karakter’ van de voorstel-
ling, die geen geforceerd ‘happy end’ 
heeft. Jongeren die komen kijken, blijken 
echt geraakt te worden door wat ze zien. 
Ze staan stil bij de problematiek én bij hun 
eigen gevoelens. Ook na 100 voorstel-
lingen blijven we dit stuk spelen.

Leven in 
armoede
Confronterend en 
herkenbaar

“Mijn dochter vond het toneelstuk beter dan 
eender welk toneelstuk dat ze met school al 
gezien had. Ze vond ook dat de actrice een dijk 
van een prestatie neerzette. Felicitaties dus!” 
(een moeder)

“Ik was aangenaam verrast door het gedrag van 
de leerlingen tijdens de voorstelling, ik vreesde 
dat er ongepaste reacties zouden komen. Niet 
dus, en dat toont duidelijk aan dat ze helemaal 
mee waren en ik dus iets te bevooroordeeld 
was. Wij waren allemaal onder de indruk van 
het stuk.” (een leerkracht)

THEMA  Waar ligt de 
grens?

DOELGROEP 12 
tot 16 jaar

PRODUCTIE zal in 
de loop van 2016 in 
première gaan

REGIE Sahim Omar 
Kalifa

Grenzen
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Begin 2015 ging in CC Het Bolwerk in 
Vilvoorde ‘Gelukkig zijn’ in première. Op 
het podium: 12 acteurs van anderstalige 
origine, die als vierstemmig koor bekende 
Vlaamse liedjes zingen. De show werd 
een instanthit: veel aandacht in de media, 
uitverkochte zalen, staande ovaties. 

Regisseur Peter Schoenaerts werd uitgeno-
digd in ‘De Zevende Dag’ op de VRT en 
mocht op verschillende radiozenders over 
‘Gelukkig zijn’ komen vertellen. Er waren in 
eerste instantie 30 voorstellingen gepland, 
maar het werden er al gauw dubbel zo veel. 
De ploeg van ‘Gelukkig zijn’ was zelfs te 
zien op enkele zomerfestivals: De Gentse 
Feesten, Boterhammen in het Park (Brussel) 
en Manifiesta (Bredene). 

Vanwaar het idee voor deze muzikale 
theaterproductie?
Peter schoenaerts (regisseur) “We brachten 
al jaren toneel voor anderstaligen, steeds 
met Vlaamse acteurs. Zo stonden bekende 
namen als Sien Diels, Gerd de Ley en Andrea 
Croonenberghs al bij ons op de planken. 
Maar ik vond dat het tijd werd om ook ex-
pliciet Nederlandstaligen uit te nodigen, en 
de anderstaligen zélf aan het woord te laten. 
Aan de ene kant om als voorbeeld te dienen 
voor anderen die Nederlands leren. Zo van: 
‘Kijk eens, wij kunnen het, dus jij ook!’ Aan 
de andere kant om Nederlandstaligen te 
laten zien dat mensen uit andere culturen, 
met een andere moedertaal, echt wel hun 
best doen om ons en onze cultuur te leren 
kennen. Iets wat voor hen niet gemakkelijk 

is, want Vlamingen zijn erg gesloten. Het is 
een kwestie van vooroordelen doorprikken. 
En dat is ons zeker gelukt. “

Mooie kansen
Tussen de acteurs zitten naast Franstalige 
Belgen zowel migranten uit Italië, Brazilië 
of Peru, als vluchtelingen uit Syrië, Rusland 
of Rwanda. Eén van hen is Jimmy Gatsinzi, 
die al vijf jaar in Antwerpen woont. Overdag 
bakt hij taarten bij ‘Les tartes de Françoise’,  
’s avonds kun je hem zingend op een  
podium tegenkomen.
Valt de tournee mee? 
jimmy Gatsinzi “Het is geweldig. Via dit 
project heb ik mooie kansen gekregen: mijn 
uitspraak verbeteren, zangles volgen. Actrice 
Sara Pieters was daarbij een grote hulp. Zij 
is een professionele actrice en zangeres, de 
enige Nederlandstalige die meespeelt. Voor 
ons allemaal was zij een grote steun.
“Het is ook fijn dat we optreden in de gro-
tere theaters van het land: de Warande 
in Turnhout, De Grote Post in Oostende, 

de stadsschouwburg van Brugge… Twee 
keer stonden we zelfs voor een volle 
Arenbergschouwburg in Antwerpen. Echt 
super!”

***
‘Gelukkig zijn’ speelt nog tot en met februari 2016. Extra 
voorstellingen zijn eventueel mogelijk in 2017.

“Deze voorstelling is een echte 
aanrader: Lang geleden dat 
ik met een dikke smile en een 
rugzak vol goede hoop voor 
onze toekomstige generaties de 
avond ben ingegaan!” 
(muzikant Jef Neve op Facebook)

“Gelukkig zijn met een 
anderstalig koor uit heel de 
wereld. Daar word je zelf een 
beetje gelukkig van.” 

(tweet van VRT- journaliste Linda De Win)

“Een prachtige voorstelling.” 
(politicus Herman Van Rompuy)

“Proficiat, jullie doen dat geweldig! 
Twee maanden na de voorstelling denk 
ik nog regelmatig aan jullie terug, jullie 
hebben me echt geraakt! Ik heb veel van 
jullie geleerd, chapeau!! Ik wens jullie 
allemaal nog enorm veel geluk, zowel 
met de voorstellingen als met jullie leven. 
Respect x” 
(een docente NT2)

Middelbaar onderwijs en volwassenen

THEMA Multiculti via Vlaamse klassiekers

DOELGROEP 12+ en volwassenen

INHOUD In de voorstelling nemen 12 acteurs, van verschillende 
leeftijden, het publiek mee op zoek naar het geluk. Dat doen ze op 
de tonen van bekende Nederlandstalige liedjes, van onder anderen 
Will Tura, Raymond van het Groenewoud, Noordkaap, Yasmine en 
Ann Christy. De combinatie van muziek en levensverhalen zorgt voor 
ontroerende momenten en veel ambiance. 

TEKST Peter Schoenaerts KOORLEIDER Andy Dhondt 
MUZIEK Andries Boone en Chris Carlier

MET STEUN VAN O.A. het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, de 
Taalunie, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant, het Instituut voor 
Levende Talen van de KU Leuven, de stad Vilvoorde en CC Het Bolwerk.

Gelukkig zijn
THEMA Wat als je je leven kon overdoen?

DOELGROEP 15+ en volwassenen

INHOUD Stef zit in de gevangenis wegens zinloos 
geweld. Zijn straf is dus verdiend, dat beseft hij. Maar de overheid 
experimenteert met een nieuwe manier om misdadigers over 
zichzelf en de wereld te laten nadenken. Via virtual reality kunnen 
ze hun leven overdoen, en krijgen ze een nieuwe kans. Zal het 
Stef lukken om, mede dankzij de actieve participatie van het 
publiek, deze keer betere levenskeuzes te maken? 

TEKST Rebecca Tanghe SPEL Rebecca Tanghe en  
Wim Van de Velde COACHING Rudy Goes

MET STEUN VAN O.A. vzw Touché, district Antwerpen en 
provincie Antwerpen

Play Again

Uitverkochte zalen, staande ovaties
Dat heet dan ‘Gelukkig zijn’

‘We willen vooroordelen 
doorprikken’

Al een tiental jaar staat de Franstalige pro-
ductie ‘Français tout simplement’ op het 
ETA-programma. Scholen blijven vragende 
partij voor deze speelse en plezierige voor-
stelling, die iedereen enthousiast maakt 
voor het Frans.

Het opzet van ‘Français tout simplement’ 
was op een speelse en interactieve manier 
verhalen en sketches brengen, vol muziek en 
Franse humor. En daar zijn de makers zeker in 
geslaagd. 

Et maintenant…

En français

Na de grote successen van ‘Anders nog 
iets?’ (met Andrea Croonenberghs) en 
‘Gelukkig zijn’ brengt Fast Forward in het 
najaar van 2016 een theaterproductie 
voor anderstaligen over en met humor: 
Lachland!

Er is niets zo ernstig als humor. Daarom wijden 
we er een hele voorstelling aan. Om andersta-
ligen met een andere culturele achtergrond 
te laten kennismaken met wat in Vlaanderen 
grappig is, en om Vlamingen te laten kennis-
maken met humor uit de rest van de wereld.
We brengen vier experts bij elkaar, die samen 
een afwisselende show zullen creëren:  de 
Vlaams-Marokkaanse stand-upcomedian Kamal 
Kharmach, zanger-cabaretier Lennaert Maes 
(bekend van De Bonski’s), acteur-regisseur 
Peter Schoenaerts, en stand-upcomedian 
en NT2-docente Els Vertongen. In eenvoudig 
Nederlands brengen zij liedjes, sketches, 
stand-upcomedy, visuele humor, absurd 
theater…
Het publiek krijgt, tussen het lachen door, een 
overzicht van velerlei soorten humor, en wordt 
zelf aan het denken gezet over wat ons nu ei-
genlijk wel of niet aan het lachen maakt.

Het is maar 
om te lachen
Niets zo ernstig als humor

Wim Van de Velde is sinds 1995 actief als 
acteur. jarenlang was hij een vast ge-
zicht in tv-series als ‘Familie’ en ‘Spoed’. 
Met zijn eigen gezelschap Kip Met Kop 
maakt hij kindertheater. Bij ETA stond 
Van de Velde de voorbije 20 jaar enkele 
honderden keren op de planken in de 
theatervoorstellingen ‘junkie Blues’ en 
‘Wapenland’. 

Binnenkort sta je in een nieuwe produc-
tie: ‘Play Again’.
Wim Van de Velde “Ja, Rebecca Tanghe 
heeft het stuk geschreven, naar aanleiding 
van een aantal gevallen van ‘zinloos’ geweld. 
Ze wilde het in die context hebben over as-
sertiviteit en empathie, of het gebrek daaraan. 
Het stuk roept vragen op als: hoe ga je om 
met situaties die tegen je normen en waarden 
indruisen? Hoe doe je dat: samen-leven? 
Volgens mij heeft dat allemaal te maken met 
goeie en slechte communicatie.”

X-aantal levens
Waarom die Engelse titel?
Wim “Die verwijst eigenlijk naar de wereld 
van computergames, waarin je x-aantal le-
vens krijgt en de dingen die je meemaakt 
kunt herbeleven. Die sfeer zullen we 
oproepen.
“Het gaat in ‘Play Again’over iemand die 
in de gevangenis zit en die door omstan-
digheden op het verkeerde pad is geraakt. 
Dankzij een proefproject van de overheid 
gaat die persoon via virtual reality terug in de 
tijd. Hij herbeleeft verschillende fasen uit zijn 
leven en mag nadenken over welke keuzes 
hij deze keer zal maken. Als hij erin slaagt dat 
virtuele leven geweldloos door te brengen, 
krijgt hij strafvermindering.”
Die virtual reality zal jongeren zeker 
aanspreken.
Wim “Ja, dat zeker. Maar er is meer: we 
gaan in interactie met het publiek. Zij zullen 
méé kunnen kiezen als een moeilijk dilemma 
zich aandient. Dat betekent ook dat elke 
voorstelling anders zal zijn. Spannend!”

GAME OVER voor 
Wim Van de Velde?
Veroordeeld voor ‘zinloos’ geweld

PREMIèRE ‘PLAY AGAIN’
‘Play Again’ gaat op donderdag 19 november 
in première in CC Luchtbal (Antwerpen). Wie 
de voorstelling wil komen prospecteren, mag 
contact opnemen.

THEMA Humor voor iedereen die 
Nederlands leert

DOELGROEP Tieners en 
volwassenen die minimaal 
niveau A1 van het Europees 
referentiekader achter de rug 
hebben.

ACTEURS Kamal Kharmach, 
Lennaert Maes, Peter Schoenaerts 
en Els Vertongen

MET STEUN VAN O.A. vzw ‘de 
Rand’ en de Taalunie

Lachland

THEMA Amusement in de Franse 
taal

DOELGROEP Iedereen die 
minimaal één jaar Franse les 
achter de rug heeft.

ACTEURS Kristien Pottier, Ben Van 
Hoof en Anouk Ganzevoort

Français tout 
simplement

7surf naar www.TheaterAZ.be



De achterkant

Bij ‘Theater van A tot Z’ krijgt u nooit enkel een theaterproductie 
aangeboden: wij zorgen ook voor een goede voorbereiding van wie 
naar een voorstelling komt kijken. Daarom is er altijd een gratis inspi-
ratiebox beschikbaar, een praktisch ondersteuningsinstrument voor 
elke leerkracht of begeleider. Daarin ligt de nadruk niet enkel op het 
woord, maar ook op actie.
In die box — die ook de vorm van een website of een boekje kan 
hebben — vindt u bijvoorbeeld creatieve opdrachten om de thema-
tiek uit de voorstelling te behandelen. We bieden u meer uitleg, extra 
informatie, lesideeën… Verder verwijzen we u naar websites met 
praktische tips of tools, of bieden we inspiratie via een fototentoon-
stelling, een computerspel of een documentaire. 
Bij elke voorstelling laten we zo’n inspiratiebox samenstellen. Dat 
gebeurt door eigen medewerkers, door mensen uit de creatieve en 
educatieve sector, en indien nodig door experts in de thematiek van 
de voorstelling. Zo worden verdieping en verbreding gekoppeld aan 
originaliteit en artistieke beleving. Elke inspiratiebox is daardoor méér 
dan zomaar wat bij elkaar geraapt lesmateriaal.

Dynamisch en innovatief
Onze inspiratiebox zal in de toekomst een dynamisch instrument 
worden, en continu openstaan voor aanpassingen, innovaties en 
aanvullingen. Naast hulp bij voorbereiding en nabespreking kan de 
inspiratiebox ook aanleiding zijn tot vervolginitiatieven: een ideeën-
box op school, een kunsteducatieve workshop met de klas (begeleid 
door regisseur of acteurs), een lezing door de toneelauteur…
We willen u als leerkracht of begeleider niet enkel helpen, we wil-
len ook het gebruik van nieuwe media in het onderwijs stimuleren. 
Daarom kunnen toeschouwers soms, na het gebruik van de inspi-
ratiebox, aan een wedstrijd delnemen: elke school of instelling die 
kwam kijken, maakt bijvoorbeeld een videofilmpje waarin de leerlin-
gen laten zien hoe ze de thema’s uit de voorstelling verwerkt hebben. 
De creatiefste inzendingen winnen een prijs.
Bent u al gebeten door ons verhaal? Aarzel dan niet, en vraag 
gratis een inspiratiebox aan van de voorstelling die u interesseert. 
Mail naar: info@theaterAZ.be.

Handig én gratis

De inspiratiebox voor leraren

TEKSTEN Peter Schoenaerts, Marc Hendrickx, Dirk Dobbeleers en Rudy Goes EINDREDACTIE Peter Schoenaerts  
GRAFISCH ONTWERP & LAY-OUT Yannick Peers 
VERANTWOORDELIjKE UITGEVER vzw ‘Theater van A tot Z’, Peter Van Kemseke, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen

Colofon

Horizontaal

3. De naam van het gemeenschapscentrum in Wemmel

8. Thema van de ETA-productie ‘Heb jij ze wel alle vijf?’

10. Plaats in een gemeente waar je naar theater kunt gaan kijken

13. Het vriendje van Kiki

14. Het geheel van educatieve materialen bij een voorstelling van ‘Theater 
van A tot Z’

16. Achternaam van de man die toneelstukken voor ETA én Fast Forward 
schreef

Verticaal

1. Voornaam van de technisch directeur van het hightechbedrijf 3DEE

2. School waar je een aantal vakken in een andere taal krijgt

4. Achternaam van de auteur die de jeugdroman ‘Gebroken glimlach’ 
schreef

5. Plaats waar theatergroep Fast Forward vandaan komt

6. Titel van de film die op ‘Wolken en een beetje regen’ gebaseerd is

7. Voornaam van de assistente van professor Nicolai uit ‘Smoor’

8. De Vlaamse klassiekers in ‘Gelukkig zijn’ worden gezongen door …

9. Voornaam van de acteur die in ‘Play Again’ speelt

10. Naast Phaedra en Yassim het derde hoofdpersonage in ‘Heb jij ze wel 
alle vijf?’

11. Naam van het hotel van de ouders van Max en Mia

12. Achternaam van de regisseur van ‘Grenzen’

15. Voornaam van de actrice die in ‘Snif!’ speelt

Vul deze puzzel in en win één van de 20 cd’s of boeken van de voorstellingen ‘Anders nog iets?’, ‘Gelukkig zijn’, ‘Wapenland’ of 
‘Ma, pa, puinhoop!?’. Vorm met de letters uit de gekleurde vakjes een nieuw woord. Stuur dat woord naar info@theaterAZ.be met 
als onderwerp ‘wedstrijd’. De winnaars worden op 15 januari 2016 bekendgemaakt. Veel succes!

Wedstrijd

Zoek het woord 

‘Theater van A tot Z’ is er voor iedereen, 
voor elke leeftijd. We zijn er voor cultuur-
centra én voor scholen - voor ASO, BSO, 
TSO, BuSo. Uiteraard houden we ook 
rekening met anderstalige en taalzwakke 
toeschouwers. 
In principe blijven onze theaterproducties 
minimaal drie seizoenen op het pro-
gramma staan, waardoor organisatoren 
de kans hebben op prospectie te komen.
Hebt u interesse in één of meer van onze 
theaterproducties? Neem dan even con-
tact op. De voorstellingen zijn meestal het 
hele jaar door beschikbaar, en we spelen 
ze zowel in scholen als in cultuurcentra. 
Ze zijn ook geschikt als familievoorstel-
ling of voor op theaterfestivals.
Zodra u ons laat weten in welke productie 
u geïnteresseerd bent, zoeken we samen 
naar een geschikte datum. We bezorgen 
u het contract en promotiemateriaal, 
en spreken de prijs af. Het enige wat u 
daarna nog hoeft te doen: verlangend 
uitkijken naar onze komst!

Voor alle info:
(03) 226 42 00 
info@theaterAZ.be

Een voorstelling 
boeken? 
We komen naar 
u toe!

In 2016 bestaat ETA 40 jaar, Fast Forward 
viert zijn 15-jarig jubileum. Samen zijn 
we van plan met ‘Theater van A tot Z’ het 
onmogelijke mogelijk te maken. En daar 
hoort een feestje bij!

De artistieke en educatieve experts van 
beide theatergroepen nodigen u daarom 
uit op één van hun twee studiedagen rond 
theater, taal en educatie. Op 15 april 2016 
viert ETA de overgang naar ‘Theater van A tot 
Z’ in het cultuur-centrum van Deurne. Op 22 
april 2016 doet Fast Forward hetzelfde in GC 
De Zandloper in Wemmel. U kiest zelf welke 
studiedag u wilt bijwonen.
We bieden een brede waaier aan workshops. 
Iedereen met interesse voor onze activiteiten 
is dus welkom: leerkrachten, schooldirect-
ies, cultuurfunctionarissen, programmatoren, 
integratieambtenaren… 
Inschrijven kan vanaf 15 januari 2016. Het 
programma is vanaf dan ook beschikbaar op 
onze website.

Inspiratie en ontmoeting
Studiedag ‘Theater, 
taal en educatie’

www.fast-forward.be
+

www.etaproducties.be
=

www.theaterAZ.be

MAATSCHAPPELIjKE ZETELS 
VZW Fast Forward, Leuvensesteenweg 102, 1800 Vilvoorde 

VZW Educatief Theater Antwerpen, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen


