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Space Station is theater dicht op de huis, intiem en rijk aan mime. Het tastbare decor geeft 

ruimte aan de verbeelding. Iedere beweging telt in een wisselbad van kleur, geur en klank. 

Space Station is baanbrekend voor wie leeft met een meervoudig complexe beperking. 

 

De laatste toneelworkshop van Space Station van december stond in het teken van sneeuw en 

kou, een witte wereld. De Space Stations bemanning hadden zich uitgedost in witte kledij, het 

toneel werd belicht door ‘black light’ en witte meeuwen bewogen zich in de luchtstroom. Een 

witte tent, matrassen afgedekt met witte donzige hoezen, zelfs de normale grijze stapelstoelen 

voor ‘het publiek’ waren voorzien van een wit hoesje: alle attributen hielpen mee om een 

sprookjesachtige witte wereld te scheppen.  

Bij binnenkomst werden de deelnemers gehuld in witte doeken, zelfs grootmoeders’ witte 

gehaakte kleedje, gordijnen en spreien waren onder het stof vandaan gehaald om dienst te 

doen zodat alles en iedereen het gevoel kreeg mee te spelen. De deelnemers werden met 

ietwat plechtige muziek langs een doek met gaten geleid, een soort witte ‘tastmuur’ waar de 

vrijwilligers met hun gezicht doorheen staken of met hun handen die zwaaiden, gestoken in 

puntige handschoenen. Er was live pianomuziek, die als een rode – in dit geval witte – draad 

door de ‘voorstelling’ heenliep. 

Om nog wat meer in de stemming te komen, werd eerst een spelletje gedaan. De deelnemers 

konden door creatief materiaalgebruik het ‘gekraak’ van sneeuw beluisteren of zelf ten gehore 

brengen. Er werd door een Schouws echtpaar in klederdracht een zelfgeschreven verhaal 

verteld in de streektaal. De toehoorders die dit dialect niet kenden, hadden behoorlijk wat 

moeite dit te volgen. Vervolgens werd de inwendige mens versterkt door middel van 

chocomel met slagroom en bolussen met poedersuiker. En als klap op de vuurpijl werd er 

door middel van een luchtkanon ‘sneeuw’, d.w.z. kleine stukje verpakkingsmateriaal de 

menigte ingeschoten. Ziet u de bende die daardoor ontstond voor u? 

Iedereen ervoer de workshop als een ware belevenis. 
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