
Space Station te gast bij  Staatsbosbeheer. 

 

 

Vandaag 13 december 2007 – het was een prachtige zonnige dag - ging Space Station op 

tournee naar het bos in Westenschouwen, met als thema: “Shalom”.  De focus van de 

toneelworkshop werd aangeduid met “Zoeken naar warmte”. Het Zeeuwse theaterproject 

Space Station heeft als doel culturele deelname toegankelijk maken voor iedereen. Om haar 

doel te bereiken, sluit ze allerlei verassende partnerschappen, in dit geval met 

Staatsbosbeheer. 

Geluiden van dichtslaande deuren en griezel geeuwgeluiden,  trapgeloop en geknor van in hun 

slaap verstoorde mensen. Het had de soundtrack voor een Hitchcock film kunnen zijn. Het 

werd echter de soundscape voor een workshop over vrede en welzijn in Educatief Centrum 

Staatsbosbeheer te Westenschouwen.  

De ingang van dit  centrum wordt omringd door koudstalen fietsenrekken. Deze werden 

ingepakt en tot warmrode verwelkomende armen getransformeerd. De houten tafels, die ook 

op het buitenterrein staan, werden bedekt met rode en witte tafelkleden en rood-witte 

knuffelbeesten. In de grond rondom diverse bomen werden lange kerststerretjes gestoken met 

onder handbereik een kleinere vorm van deze koudvuur brandertjes.  

De deelnemers werden ontvangen, in rode warme doeken gewikkeld en door de Space Station 

crew voor een kleine boswandeling rondgeleid. Aan het eind van deze escapade werden de 

sterretjes aangestoken. Nou dat was een feest! Sommige deelnemers durfden ze zelfs vast te 

houden en werden lichtdragers. Ondanks de zon werd het toch wel koud. Met dat soort 

tastbare tegenstellingen werkt artistiek leider Ariene van Westen graag tijdens het begeleiden 

van een workshop. We gingen dus snel naar binnen, waar het houtvuur reeds lustig brandde 

en de verwarming op volle toeren draaide.  

Eenmaal zonder rillen op een stoel plaatsgenomen, werd er een scenario ontwikkeld rondom 

“shalom “, wat doorklonk in de muzikale welkomsgroet: shalom chaveriem, vrede en welzijn, 

voor jou mijn vriend, In een variant op de stoelendans, was er een sjalendans: wie de ‘sjaal 

om’ had als de muziek stopte, daar was de ‘shalom’ te vinden. De dans liep uit op een 

sterrenjacht, die muzikaal begeleid werd met de wens: “Dit kerststerretje, schijnt helder klaar, 

dat het de weg mag leiden, naar een vreedzaam nieuw jaar”. 

Uiteraard werd er ook kerstpost klaargemaakt en door een lopende brievenbus opgehaald. 

Een onderdeel van de workshop dat erg toegankelijk bleek voor mensen met een diep 

verstandelijke beperking was het geluid van klokken, in meerdere betekenissen. Het luiden 

van de grote (kerk)klokken werd door de deelnemers in gang gezet, met dien verstande dat de 

ene helft van de mensen “bim-de” en de andere helft  “bam-de”. Ook de tikkende klok uit het 

lied “The syncopated clock” van Leroy Anderson werd uitgebeeld met heen en weer gaande 

hoofden. Tussen de verschillende onderdelen zongen we onder gitaarbegeleiding kerstliederen 

en bij het bekende “Jingle Bells” werden ook de kleine belletjes luid en duidelijk gehoord én 

geblazen.  

Bij de andere betekenis van “klokken”, dus onder het drinken, werden de spelers uitgenodigd 

slikgeluiden voort te brengen, maar dit is een in verhouding zacht geluid en was wat 

moeilijker te volbrengen. 

Aan het eind werd het kerstverhaal “Geen stille nacht” van Nicholas Allan over de  herbergier 

als hoorspel ten tonele gevoerd met geluiden van dichtslaande deuren, trapgeloop en 

geeuwgeluiden en geknor van in de slaap verstoorde mensen. 

En … eindelijk was er dan echte koffie met oliebollen en appelbeignets. 

Bij een lekker kopje koffie en smeulend haardvuurtje werd er nog wat nagepraat en nagenoten 

en werden we door de beheerder uitgezwaaid. Opnieuw had de beweeglijke wereld van Space 



Station met haar heldere kleuren, warme lichten, rijke geuren een ruim podium voor 

verdieping, innerlijke vrede, gemeenschap en welzijn gecreëerd. 

Space Station biedt aan twaalf vaste cursisten en vijftien andere spelers een magische wereld, 

tegen een achtergrond van kleur, licht en geluid. Mensen met minimale motorische 

mogelijkheden worden speels uitgedaagd hun ruimte te nemen. Tijdens de wekelijkse 

workshops is er ruimte voor ontmoeting en ruimte voor de scheppende kracht in jezelf.   

Space Station legt tijdens het derde seizoen de meetlat aanzienlijk hoger. De crew focust zich 

na twee succesvolle seizoenen nu ook op de lange termijn. Wij gaan lesmateriaal ontwikkelen 

voor een speciale toneelopleiding bij een reguliere onderwijsinstelling zoals het ROC.  
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