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Beste lezer,

Het Educatief Theater Antwerpen (ETA) en theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde 
hebben de voorbije jaren een breed publiek bereikt. Terwijl het eerste gezelschap 
zich vooral richtte op jongeren, maakte de tweede compagnie vooral theater voor 
anderstaligen. 

De ervaring van 15 jaar Fast Forward en 40 jaar ETA brengen we nu bij elkaar, want zo 
staan we nóg sterker. Daarom werken we voortaan samen onder één naam: ‘Theater 
van A tot Z’.

Wij willen mensen van alle leeftijden betrekken bij kunst en cultuur, zelfs als ze daar 
weinig ervaring mee hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het beroeps- of 
technisch onderwijs of anderstalige nieuwkomers.

In deze brochure vindt u ons aanbod voor komend seizoen. 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!

Peter Schoenaerts
Dagelijkse leiding 'Theater van A tot Z'



P A G I N A  2

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 kleuters aangaan. 

Ideale voorstelling voor in een bibliotheek. Er zijn ook 
bezoekjes in de klas mogelijk.

Kiki en de verdwenen letters

Doelgroep 
3 tot 6 jaar (ook voor anderstalige kleuters)

Tekst, muziek en spel 
Sara Pieters

"De voorstelling is leuk en perfect toe- 
gankelijk voor anderstalige kleuters  
met een basiskennis Nederlands"

Een kleuterjuf
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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 bele-
venis voor kleuters, met livemuziek.

Bij deze voorstelling zijn aansluitend expressiework-
shops mogelijk.

Doelgroep 
2,5 tot 6 jaar (ook voor anderstalige kleuters)

Tekst, muziek en spel 
Sara Pieters

Spelcoach 
Bob Selderslaghs

Muzikant 
Roel Aerts

"Taalprikkels geven en fantasie  
stimuleren: dat is ons doel" 
Actrice SARA PIETERS

Snif!



"Het blanke, ééntalige Vlaanderen bestaat niet 
meer. We leven in een meertalige wereld, waarin 
diversiteit een verrijking is. Aan die realiteit wil 
‘Theater van A tot Z’ niet voorbijgaan. We zetten 
dus volop in op inclusie"

PETER SCHOENAERTS



Hotel Hallo

Max en Mia zijn de beste vrienden. In het hotel van 
hun ouders komen ze in contact met interessante 
gasten: reizigers uit de hele wereld. En die prikkelen 
hun nieuwsgierigheid. Vandaag mogen Max, Mia en 
papegaai Pollie een middagje op het hotel letten. Als 
dat maar goed gaat...

Dit stuk is gebaseerd op het succesvolle woorden-
schatpakket ‘Hotel Hallo’ van uitgeverij Boom. Het   
besteedt aandacht aan meertaligheid, andere cul-
turen en diversiteit. De voorstelling is geschikt voor      
Nederlandstalige én anderstalige kinderen.

P A G I N A  5

Doelgroep 
6 tot 12 jaar (ook voor anderstalige kinderen)

Tekst
Kim Koelewijn en Peter Schoenaerts

Regie 
Peter Schoenaerts

Acteurs 
Leila Haloui en Leonardo Alan De Souza / 
Gregory Van Damme (Eric Parisis, Ella Bekker 
en Peter Schoenaerts op video)

Muzikant 
Hans Hollestelle

Video 
Rudy Goes

Choreografie 
Arend Vandevelde

Techniek 
TheaTech

"Ik vind het fijn dat Max en Mia gespeeld 
worden door acteurs met een multicul-
turele achtergrond" 

Auteur KIM KOELEWIJN



EEN ETA-PRODUCTIE

GRENZEN
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Stand-upcomedy en sociale media, weddenschap-
pen en alcohol. Hoe ver kan een spelletje 'dur-
ven of doen' gaan? En hoe bereik je wat je wilt be-
reiken zonder te ver te gaan? Joppe zal het zelf  
moeten ondervinden, met een duwtje in de rug van 
het moslimmeisje Deriya. In deze multimediale the-
aterproductie gaan tieners de confrontatie aan met 
hun eigen grenzen, in een wereld vol diversiteit.

Dit is de eerste theaterproductie van filmmaker 
Sahim Omar Kalifa, die al bijna 100 internationale  
filmprijzen won.

Om dieper in te gaan op het thema alcohol is er bij 
deze voorstelling een speciale inspiratiebox ont-
wikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Alcohol 
en andere Drugs.

Acteurs 
Sara Gracia Santacreu en Mathias Van  
Mieghem (Lander Depoortere, Jordi Rottier 
en Gregory Van Damme op video)

Regie en videobeelden 
Sahim Omar Kalifa

Suggesties scenografie 
Jeroen Wuyts

Decor en techniek 
TheaTech

Grenzen

Tekst 
Dirk Dobbeleers en Marc Hendrickx

Doelgroep 
12 - 16 jaar
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Lachland

Er is niets zo ernstig als humor. Bij ons is ironie of 
stand-upcomedy heel gewoon, maar dat is het niet 
overal ter wereld. Wat is grappig? En waarom vindt de 
ene iets grappig en de andere niet?

We brengen vier experts bij elkaar: de Vlaams-
Marokkaanse stand-upcomedian Latif Ait, zanger-
cabaretier Lennaert Maes (bekend van o.a. 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…
  
Een voorstelling om anderstaligen met een andere 
culturele achtergrond te laten kennismaken met wat 
in Vlaanderen grappig is, en om Vlamingen te laten 
kennismaken met humor uit de rest van de wereld.

Doelgroep 
12+ en volwassenen (ook anderstaligen)

Regie 
Peter Schoenaerts

Acteurs 
Latif Ait, Lennaert Maes, Peter Schoenaerts 
en Els Vertongen (met medewerking van 
Kamal Kharmach op video)

Techniek 
TheaTech
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Vlaanderen is dood, lang leve Vlaanderen! In onze superdiverse 
regio is de eenduidige blanke norm verleden tijd. Dat heeft 
‘Theater van A tot Z’ goed begrepen. Theater moet diverser 
worden en zal daardoor op een hoger niveau spelen. Daarom 
zijn initiatieven als 'Theater van A tot Z' onontbeerlijk.

Schrijver FIKRY EL AZZOUZI

Integratie en inclusie zijn geen holle woorden bij ‘Theater 
van A tot Z’. Alleen al daarom verdienen ze een plek in ons 
cultuurlandschap. En zelfs in financieel moeilijke tijden blijven 
ze voor hun idealen vechten: iedereen — met welke achtergrond 
dan ook — betrekken bij cultuur en laten genieten van theater. 
Chapeau! 

Actrice ANTJE DE BOECK
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‘Theater van A tot Z’ wil een publiek bereiken dat niet voldoende 
wordt bediend door de bestaande structuren en theaters — het is 
bijna revolutionair! Publieksbereik is belangrijk: om het even welke 
creatie krijgt pas bestaansrecht in zijn confrontatie met een publiek. 
En dat ‘Theater van A tot Z’ daar in een minder voor de hand liggende 
context voluit voor wil gaan, verdient respect, lof en steun. 

Filmregisseur JAN VERHEYEN

Het is knap hoe ‘Theater van A tot Z’ soms moeilijk bereikbare 
doelgroepen tóch enthousiast weet te maken voor theater. 
Niet alleen via scholen, maar ook via cultuurcentra. Dat heb ik 
zelf mogen ervaren door mee te spelen in een theaterproductie 
voor anderstaligen. ‘Theater van A tot Z’ geeft mee vorm aan de 
nieuwe maatschappij. En daar kan de cultuursector nog veel 
van leren.

Actrice-presentatrice-zangeres ANDREA CROONENBERGHS



T RES AS
TIRESIAS
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Tiresias

Tiresias is één van de boeiendste theaterpersonages uit 
de Griekse Oudheid. Zijn verhaal begint wanneer hij 
gepassioneerd staat te gluren naar de oogverblindende 
godin Athena, die naakt aan het baden is. Als straf 
maakt ze hem blind, maar in ruil geeft ze hem de gave 
in de toekomst te kijken. Deze theaterproductie draait 
om het verschil tussen ‘blind zijn’ en ‘niet zien’.

In onze hedendaagse enscenering roept dit 
eeuwenoude verhaal ook vragen op over anders zijn en 
gelijke kansen. Tiresias zelf wordt gespeeld door een 
blinde acteur.

Bij deze voorstelling is aansluitend een kunst- 
educatieve workshop of een nabespreking mogelijk 
over blind zijn en/of over leven in armoede.

Dit project past in het beleid van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.

Doelgroep 
15+ en volwassenen

Tekst en regie 
Rudy Goes

Acteurs 
Gregory Van Damme, Anne Van Opstal en 
Pol Verest

Techniek 
TheaTech
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Play Again

Stef is in de gevangenis beland door zijn agressieve 
gedrag. Dankzij een experiment van de overheid krijgt 
hij een nieuwe kans: via virtual reality mag hij zijn 
leven overdoen. Een therapeute maakt van hem een  
pion in een videogame. Zal het Stef lukken om, mede 
dankzij de actieve participatie van het publiek, deze 
keer betere levenskeuzes te maken?

De tekst van deze voorstelling is gebaseerd op 
diepgaande gesprekken met gedetineerden in de 
gevangenis van Oudenaarde. 

Bij deze voorstelling is aansluitend een kunstedu-
catieve workshop of een nabespreking met een  
ex-gedetineerde mogelijk.

Doelgroep 
15+ en volwassenen

Tekst 
Rebecca Tanghe

Spelcoach 
Rudy Goes

Acteurs 
Rebecca Tanghe en Wim Van de Velde

Video 
Rudy Goes





Over 'Gelukkig zijn':

"Een echte aanrader" 
Muzikant JEF NEVE

"Een prachtige voorstelling" 
Politicus HERMAN VAN ROMPUY

"Daar word je zelf een beetje 
gelukkig van"

 Journaliste LINDA DE WIN
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Koor van anderstaligen

De acteurs-zangers uit de theaterproductie ‘Gelukkig 
zijn’ gaan verder als koor. Iedereen die zin heeft om 
mee te zingen is welkom, in hartje Brussel. In de lente 
van 2017 worden er enkele concerten gegeven. Hou 
onze website in de gaten voor meer info!

Gelukkig zijn

Meezingsessies

Theatergroep Fast Forward gooide in 2015-2016 
hoge ogen met ‘Gelukkig zijn’, een muzikale  
theaterproductie met anderstaligen. Het inspireerde 
Muziektempel AB in Brussel tot succesvolle maan-
delijkse zangsessies van Nederlandstalige liedjes. En 
zulke zangsessies bieden we nu voor iedereen aan: 
anderhalf uur samen zingen op school, in het cc of op 
uw bedrijf. Geschikt voor Nederlands- én anderstali-
gen.
 
Op het programma de grootste Vlaamse hits, van  
onder anderen Will Tura, Raymond van het Groe-
newoud, Noordkaap en Ann Christy. Je hoeft geen 
groot zanger te zijn: plezier maken staat voorop.
 
De meezingsessie wordt begeleid door Peter  
Schoenaerts of Lennaert Maes. Pianist: Hans Primusz. 
Alle toeschouwers krijgen een boekje met de 
liedjesteksten erin. (Maximaal 100 deelnemers.)
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Lesmateriaal en workshops

Bij ‘Theater van A tot Z’ zorgen we voor 
een goede voorbereiding van wie naar 
ons komt kijken. Daarom is er altijd een 
gratis inspiratiebox beschikbaar, een 
praktisch ondersteuningsinstrument voor 
elke leerkracht of begeleider. In die box 
— die ook de vorm van downloadbaar 
lesmateriaal of een website kan hebben — 
vindt u bijvoorbeeld creatieve opdrachten 
om dieper op de voorstelling in te gaan.

We organiseren ook nabesprekingen en 
geven workshops. Dat kunnen kunst- 
educatieve workshops zijn, die aansluiten 
bij de voorstelling die de toeschouwers 
gezien hebben, of workshops waarin het 
accent ligt op dramatische expressie. We 
verzorgen ook workshops voor anders- 
taligen of begeleiden nascholingen  
dramatische expressie en poëzie voor  
leerkrachten. Neem contact op voor meer 
info!

"Wat we in het hedendaagse theater al te vaak zien 
gebeuren: men kiest radicaal voor de kunst, en 
‘vergeet’ daarbij het publiek. Via onze theater- 
producties kiezen we radicaal voor ons publiek, in 
een artistieke context"

PETER SCHOENAERTS
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‘Dans met mij’ mag je gerust ‘Gelukkig zijn 2’ noemen. 
Maar deze keer wordt er niet gezongen. In deze thea-
terproductie zal een groep mensen met verschillende 
culturele achtergronden een internationale danspro-
ductie creëren. En dat met de beste begeleiding van 
professionele dansers en choreografen. Net zoals in 
‘Gelukkig zijn’ delen de deelnemers hun emoties en 
levensverhalen, en nemen ze ons mee op zoek naar 
het geluk. Dit wordt een warme, spectaculaire voor-
stelling! Te boeken vanaf februari 2018.

Doelgroep 
12+ en volwassenen (ook anderstaligen)

Regie
Peter Schoenaerts

Choreografie 
We beloven enkele verrassingen

Techniek 
TheaTech

Dans met mij
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Dank aan wie onze producties 
mee mogelijk maakte:

BL
IN

DE
NZORG
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Boekingen

‘Theater van A tot Z’ is er voor iedereen, voor elke  
leeftijd. Uiteraard houden we ook rekening met  
anderstalige en taalzwakke toeschouwers. 

De voorstellingen zijn het hele jaar door beschikbaar, 
en we spelen ze zowel in cultuurcentra als in scholen. 
De producties zijn ook geschikt als familievoorstelling 
of voor op theaterfestivals. 

Wilt u een prijsopgave? Wilt u een voorstelling  
prospecteren of boeken? Neem contact op!

THEATER VAN A TOT Z

(03) 226 42 00

info@theaterAZ.be

Zirkstraat 36
2000 Antwerpen

www.theaterAZ.be

Medewerkers 
Peter Schoenaerts (dagelijkse leiding)

Denise Machiels (administratie)
Dirk Dobbeleers (zakelijke ondersteuning)

"Ons nieuwe gezelschap 'Theater van A tot Z’ is een 
grote speler in de cultuursector: in 2015 hebben de 
partners ETA en Fast Forward samen meer dan 200 
voorstellingen gespeeld, en in totaal bijna 50.000 toe-
schouwers bereikt"

PETER SCHOENAERTS

Maatschappelijke zetels
vzw Theater van A tot Z, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen
vzw Fast Forward, Leuvensesteenweg 102, 1800 Vilvoorde
vzw Educatief Theater Antwerpen, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen v.
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www.theaterAZ.be

‘Theater Van A tot Z’ is een samensmelting 
van het Educatief Theater Antwerpen (ETA) en  
theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde. ETA  
richtte zich in het verleden vooral op jongeren, Fast 
Forward op anderstaligen. Beide gezelschappen 
brengen hun jarenlange ervaring en expertise 
samen om professioneel en participatief theater 
te maken, met een bijzondere focus op jongeren 
en sociocultureel kwetsbare doelgroepen, zoals 
anderstaligen. 


