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Count me in

a curriculum for new learners
Dit Magazine bevat het lesmateriaal voor een driejarige

inspiratiebron voor docenten en vrijwilligers die elders

parttime kunstopleiding voor mensen met een inten-

de opleiding op willen zetten.

sieve hulpvraag in een reguliere omgeving. Vanwege
de internationale interesse beschrijft het eerste deel de

Naast het schriftelijk materiaal, heeft Space Station ver-

uitgangspunten, de methodiek en de artistieke over-

schillende presentaties over de methodiek ontwikkeld.

wegingen in het Engels. Het tweede deel beschrijft

Aarzel niet om contact op te nemen met ons wanneer u

ondermeer de scenario’s voor de toneelworkshops in

overweegt de opleiding – of een gedeelte daarvan - op

het Nederlands en is bedoeld als een handreiking en

te zetten.
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1.

1

Prelude:

Moving
from text
to texture

The empty space
Searching for new grounds on which to cultivate expressiveness and a quickening of the creative faculty, we
stumbled upon a vast array of empty space: there was
never any shortage of void in the lives of the prospective thespians. With the words of Peter Brooks ringing
in our ears (“I can take any empty space and call it a
bare stage.”), we set to work. Our wish would be to rein-

Count me in is a community-based educational project

vent, populate and enrich this space through creative

that offers new learners an opportunity to participate

communication and the transforming power of the arts.

in theatrical and artistic moments through a myriad of

The generosity of our sponsors has enabled us to add a

sensory communications. Its appeal lies in the possibi-

touch of baroque exuberance to the sobriety of the ori-

lities it explores for cultural enfranchisement for actors

ginal design.

whose primary experience of the world is through sensory exploration. Local corporate financers have spon-

It was not so much Brooks as Beckett who led the way

sored the luxurious state-of-the art decor. On stage, one

during the early exploratory steps. Beckett, as Richard

can literally feel the musical vibrations, smell the mellow

Ellman pointed out, has given a voice to the decrepit

fruitfulness, call up colour. Count me in taps the power

and maimed and inarticulate, men and women at the

of theatre to awaken gently the creative faculty, touching

end of their tether, past pose or pretence, past claim of

hidden harmonies, activating unsuspected gifts in each

meaningful existence. Beckett peopled his dramas with

one of us.

characters that other artists (dis)missed. The simplest
tasks are cause for a deep dramatic probing in his plays.

First Workshop
A carpet of flaming red, a burst of golden-coloured trimmings, a trumpet and some drinks with honey and grape
juice. With such unobtrusive instruments, Space Station
opened its doors to offer a royal welcome to the students
who attended the first workshops. In the background,
there was music from Vivaldi´s Concerto for two Trumpets and an array of warm and welcoming fabrics. The
theatrical movements in the early workshops rotated
around ancient experiences of welcoming and nurturing
guests, protecting and warming them during the visit, replenishing them for the continuing journey and offering
a farewell blessing. In the later workshops, there was no
theme that could be denied us.
Conveying the opulence of Summer or the indolence
of Winter with a violin concerto, imagining the roar of
the sea or the search for belonging with a flow of fabric, expressing the mystery at the core of the human
experience with a hint of jasmine and a flash of light.
These techniques are not exactly new. The innovative aspect of Count me in is that, in the first place, it reaches
out across a great gulf to an audience and actor hitherto much excluded from the arts. Secondly, the project
confines itself within the boundaries of pre-production
(non-performative) activities. By escaping the tyranny of
performance, actors who could never meet the intellectual and physical demands of the performing arts are
empowered and included.
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Taking off your boots, getting up, trying to take the pain-

Artistic efforts and an unwavering commitment to get-

killer at the right moment are all matters of intense his-

ting the project off the ground were rewarded with cor-

trionic intensity in Beckett. In fact, in some plays where

porate interest. With the help of local businesses, we

hardly anything else happens, such actions constitute -

purchased the expensive fibre-optic lighting, the musi-

or replace - the plot.

cal instruments, the vibrating stage, the textiles and the
sensory equipment that we needed. Future enterprise in

Pretextual

this area will depend on cooperation between communi-

Yearning for a brave new world in which texture takes

ty and corporate actors in the local community. As Kofi

prevalence over text and ideas give way to sensations,

Anan succinctly stated, modern communities may need

Count me in composed itself. It envisaged a world where

to “... choose to unite the powers of markets with the

magic takes precedence over movement and the often

authority of universal ideals. Let us choose to reconci-

language-less actors share a pre-textual vocabulary and

le the creative forces of private entrepreneurship with

act without words. Light and dark, sound and the roar

the needs of the disadvantaged...”. The creative forces of

of silence, movement and stillness, fabrics of varying

private entrepreneurship have been an activating factor

and clashing consistencies all help create a theatrical

in the development of Space Station projects. The mo-

language that can be learned and enjoyed by everybo-

tivating factor lies within the sphere of universal ideals

dy. The human body, as Augusto Boal once pointed out,

and declarations.

is the first word in the vocabulary of theatre. For the
(wo)men at Space Station, it is the only word. This surely

Shifting paradigms

is enabling for people with impaired or severely limited

We aim to forge partnerships not with institutions but

intellectual and physical capacities.

with mainstream community players. Within the parameters of a changing world with its shifting paradigms,
Space Station hopes to set up its tabernacle.

“Education is suffering
from narration sickness.“
Paulo Freire
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1.

2

Count me in
a curriculum

far as I know , no less creative, no less open to creative
experiences, than the rest of us.
The programme Count me in uses creativity and creative communication as the cornerstone of a curriculum

Introduction

for new learners, adult students with both a profound

Human beings are, as far as I know, unique in their capa-

disability and the accompanying intensive support

city for creativity. Creativity helps the dumb girl speak,

needs. The syllabus was developed and piloted in Zeel-

allows the deaf man to (h)ear, encourages the wheelchair

and, Holland between 2010-2013. Keywords for the pro-

–bound to take flight and adds an extra layer of meaning

gramme are education, occupation, inclusion and invol-

to the lives of those who live with an intellectual disabi-

vement. The Dutch name that lent itself to the original

lity. Those who live with a profound disability – a com-

concept is Edoekatie, a combination of education and

bination of one or more physical impairments combined

fabrics (doek). In English we might call that Fabri-ca-

with sometimes severe intellectual limitations - are, as

tion, but for now let’s stick to the name of the original
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project plan: Count me in. That expresses concilely the
sense of belonging, the desire for participation, the urgency and the imperatives that propel the planning and

classroom insights, experiments and evaluations. We
rely heavily on, and indeed are happy to use, the findings of others for the theoretical models that support,

the programming.

point towards or challenge our methodology. We assume

Designing a curiculum with the prospective students

that constitute the humanist professions in the reader or

was a daunting and rewarding task. On behalf of the stu-

a profesional knowledge of at least one of the disciplines
prospective practitioner.

dents, we offer you the final results with an invitation to
test, try-out, improve, overhaul or add to our findings.
At Space Station we are aware that our offering, which
looks like an ending, is but a beginning, a first tentative
exploration into the world of education in a mainstream
setting for those who have for so long been systematically excluded. Our findings are based on practical
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and medical requirements of the student. A family

Aims
	Count me in
2.1 aims to:

1.

	EDUCATE:Count

member can also fulfil this roll;

.

be prepared to show active participation during the
workshops and, in so far as possible, work towards
full attendance;

me in in-

vites students with a profound disability to participate

.

be willing to adhere to the dress code. Students are
informed before each workshop which two colours

in an age-appropriate three year part-time educational

are to be worn during the workshop. Wearing

programme in a mainstream setting

dribblers is not necessary as we provide towelettes

ENHANCE: The programme, first and foremost, aims
to educate, to lead forth, to enhance the personal, social
(and dare I say it?) profesional capacities and ambitions

in the appropriate colour;

.
.

be prepared to make a commitment for three years;
be aware of the fact that photographs or video’s
of the highlights can be made and distributed by

of the students.

Space Station;

OCCUPY: The curriculum aims to facilitate the stu-

.

aim to succesfully complete the course and earn
their diploma;

dent’s desire “to do ordinary things in ordinary places”,
to quote from New Directions (Dublin 2012). Corollarily,

Because of the intensive support needs, students will

the curriculum equally aims at promoting – to borrow

need assistance in order to meet these requirements.

the emphasis which Dutch Disability Studies places on
the meaning of belonging – “a state of mind achieved

	The diploma

and ultimately occupied.“

1.

INVOLVE: An important aim of the curriculum is to

achievements. This means that the curriculum will vary

involve students in the design and shape of the syllabus.

with each cohort of students, given student input into

The “Involve me” resources developed by Mencap (the

course design and content. An example: the 2013 gradu-

voice of learning disability in England: www.mencap.

ates were awarded a diploma that acknowledged that the

com) appeared in september 2012 and hurried us on

succesful candidate had completed most of the following

along the way that we were going.

tasks:

INCLUDE: Finally Count me in aims at promoting

1.

Actively engaged in drama-related activities.

(e)quality relationships and valued social roles in suita-

2.

Took part in a wide variety of theatre games.

ble settings for the students. People are far more likely to

3.

Visited various imaginary planets as a passenger

through ongoing activity where shared spaces of interest
and excitement are not only accessed but also negotiated

2.3

1.

in

are,

generally

storm, a winter wonderland, a snowscape.
5.

speaking,

assesed by partner organizations

Braved all kinds of weather conditions during the 		
workshops: purple rain, a Jamaican sun, a grain

	Entry requirements

2.2

of the students and match their

or as a co-pilot on the space shuttle.
4.

Entry requirements for Count me

will be customized to meet the needs
input, prior learning profiles and

experience what Wolfensberger called “the good things
in life” if they have valued social roles.

The course content and the diploma

Showed courage, persistance and initiative during
various workshops.

6.

Related to the animals, the birds, and the fish that

skilled in supporting adults with a

joined the workshops. There were pink panthers

profound disability (For the pilot, we were able to access

who could sing, a fish who could fly, a stray lion,

the expertise of Stichting Zuidwester, Gors and Arduin.).

a bear that led the bearhunt, a mole that led the

Sixteen students can be admitted to the class. Students

way towards the light. And the parrots who nearly

are required to:

.
.

stole the show.
7.

arrange transport to and from college;
be accompanied by a support (work)er who is
profesionally qualified to supervise the personal

Explored the various decors that formed the
backdrop to the drama workshops.

8.

Contributed to the workshops with the guest artists.
This included the aroma jockeys from Skyway
Foundation, Dot Experience Theatre, and the
(mime) clowns .
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2.

1.

3.

5.

1.

4.

6.

9.

10.

8.

11.

7.
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22.

15.

12.

20.

16

13.

23.

17.

19.

my space magazine | 10

14.

25.

26.

27.

24.
9.

18.

21.
Adhered to the Space Station dress code during
the workshops.

10. Participated in music-making.
11. Was exposed to a wide range of classical music .
12. Helped provide an enthousiastic audience for the
live musicians. This included various singers, a

19. Communicated creatively with fellow-students and
with others involved in the course.
20. Actively expanded their network of contacts and
friends over the three year period.
21. Embraced the benefits of student life and availed of
school facilities ( e.g. the school cantine).

saxaphonist, a pianist, a guitar-player, a trumpetist,

22. Moved from text to texture.

a harpist, a tin-whistle player, a flute-player.

23. Served as an ambassader for Space Station by

13. Embraced colour and taste and touch and
sounds and smell.
14. Learned to act without words.
15. Acted beyond and behind the frontiers of disability.
16. Expressed preferences and choices in a creative
or concrete manner.
17. Assisted with the course design by expressing
needs and desires.

participating in the photo exhibition Beeldschoon.
24. Joined in extra-curricular activities e.g. the school
excursions to Holland Casino and De Belevenis.
25. Visited interesting and exciting places together with
fellow students.
26. Was a source of inspiration for others.
27. Shared the profound wisdom of the soul and the
discernment of the heart with others.

18. Assisted others in decoding complex personal
communication challenges.

my space magazine | 11

The diploma hints at a tiny part of the possibilities for

tes and considerations that add up to make a succesful

curriculum – creating and shows the enormous poten-

workshop. It includes a score for a sample workshop and

tial. The new learner is usually curious, committed and

a note on choices. We begin with a word on connections.

bursting with a backload of blocked creativity. The curriculum for Count me in is not so much based on what to

Only connect

teach as on how to teach. What is taught will be negotia-

Connecting is an important element in the Count me in

ted as the course progresses.

experience. Students are expected or assisted to connect, to connect to one-another, to connect to other stu-

	Course Content

1.2.4

dents in the college, to connect to the team of supporters

Count me in consists of 60 drama

that surround them during a workshop, to connect to the

workshops spread over a period

new environment and to the theme of the workshop.

of three years. Part 2 of this

		

publication describes 20 of these

Only connect is the single most important instruction to

workshops in detail. (English translation will be availa-

those who organize the workshops. It is a truth widely

ble soon.) For a quick-scan of the activities, experiences

known and undisputed that one thing leads to another.

and learning possibilities that add up to the mainstream

With Count me in we rediscovered – as every internet

Count me in course, take a look at the kind of achieve-

user knows - that one thing or one idea leads to an ilimi-

ments listed above, on the diploma. This section focus-

table number of others.

ses on the essentials, the different input, aspects, atribu-
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landscape might become a kind of winter wonderland.
And that in turn begs the Spring. Spring can introduce
many different forms of themes sorrounding our friends
the animals. Or it could lead towards A Summer Storm
which in turn can lead to seascapes and Wings and far
away planets. These planets call up more spaces and so
it goes on and on. The students may not always be able
to choose a theme but it is essential to the Count me
in methodology that the students play a leading role in
developing and acting out the scenario’s connected to
the theme.
Coordinator Ariene van Westen worked regularily with
the following theme clusters during the pilot:

.
.

the changing seasons and the weather
the animal / plant world (e.g. workshop themes
Carnival des Animaux, Wings)

.
.

vibrations and sensations (e.g. Feel the vibes)
true colours/smells (e.g. Out of the Blue or Les
parfums de la nuit)

.

topical events ( e.g.national Poetry Day, Dutch
coronation ceremony, World cup, animal day)

.

places of interest and excitement
(real and imaginary)

Setting the scene
Environmental factors may not create disability but they
can certainly intensify its social effects. Similarily an
enabling environment can empower, reassure, assuage
the effects of the restriction. Motivated by this, Space
Station spent a lot of time and energy on finding out
what kind of environments best enabled the students.
The choice for a mainstream location, a college campus,
Since part 2 describes the course material, let it suffice
here to mention the essential elements that, connected
together, create a successful workshop. Designing a
workshop begins with chosing a theme and allocating/
designing an appropriate decor, the right music, the drama elements that can be used and the scenario. Each
workshop compresses various strands of information,
inspiration, drama techniques, desires, support needs
and personal preferences in order to develop a scenario
together with the students. Begin by choosing the theme
and then a host of possibilities emerge to harmonize with
the other elements.

was for us a foregone conclusion - Space Station policies
fully adhere to the insights that are framed in the U.N.
Inclusion Charter :
1. We fully support an end to all segregated education
on the grounds of disability or learning difficulty, as a
policy commitment and goal for this country.
2. We see the ending of segregation in education as a
human rights issue which belongs within equal
opportunities policies.
3. We believe that all students share equal value and
status. We therefore believe that the exclusion of
students from the mainstream because of disability
or learning difficulty is a devaluation and is
discriminating.

Finding the themes
Every theme is a cluster because there is a multitude
of variations on a theme possible. A workshop with
the colour theme Out of the Blue easily calls up ideas

4. We envisage the gradual transfer of resources,
expertise, staff and students from segregated special
schools to an appropriately supported, diverse and
inclusive mainstream.

for a workshop inspired by white landscapes. A white
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5. We believe that segregated education is a major

decor that mirrored the chosen theme and opened up to

cause of society’s widespread prejudice against

a wide range of sensory, artistic, creative and communi-

adults and those experiencing difficulties in learning

cative opportunities for the students.

and that efforts to increase their participation in
community life will be seriously jeopardised unless

In the later workshops we began more and more to

segregated education is reduced and ultimately

think of the decor as a mobile sensory studio. The decor

ended. Desegregating special education is

should be enabling, challenging and safe. It must em-

therefore a crucial first step in helping to change

power, encourage and, above all, offer choices. Safety

discriminatory attitudes, in creating greater

precautions ensure that some material is very costly. We

understanding and in developing a fairer society…….

built and bought as we went along. To start with, you
need light fabrics in various colours. We used only bright

But just going mainstream was not enough, a lot of adap-

plain colours. Led lighting, black light etc. are all great

ting had to be done. We ended up building a rough-and-

additions but not absolutely necessary. After much back-

ready decor in the college aula for each new workshop, a

beaking work, we concluded that Count me in cries out
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for a moveable trolley with suitable sensory material that

animals for one of the workshops. These of course can

lends itself to dramatic performance. Mike Ayers Design

be used over and over again.

is currently developing a sensory trolley for this purpose
(www.mikeayresdesign.co.uk).

You could always find natural materials in our theatrical
environment: leaves, wood, shells, water, fresh flowers,

The fabrics we used were very useful. With long cloths,

straw, clay etc. The students explored this material so

you can build a wall in seconds, visualize the sea during

that they could get the feel of the story. It was never

a multisensory story telling session, build a roof, create

intended that they should follow the story line in a lo-

a breeze or the sound of the wind, warm up or cool off.

gical manner, what was important was that they could

With a dripping overhead cloth, you can create a rainfo-

experience it.

rest. In fact cloths can do almost anything in a theatrical
setting. Volunteers skilled in dressmaking or needlework

As the course progressed, we began more and more to

can be of huge support. For Count me in, one of the

avail of assistive technology. Simply by pushing a button

volunteers designed and made a whole series of stuffed

a student can cause a spectacular effect. When the ac-
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tion is repeated as often as is needed or wished for, the

form thousands of times in our daily life can be used to

student can understand the relationship between cause

create scenario’s for Count me in. Making a scene is all

and effect.

about chosing one or several of these actions and acting
it out.

There is a lot of information available on the use of multi-sensory rooms and equipment in the Netherlands. The

Choosing the right options

original ideas behind snoezelen were developed here.

Being able to make small choices can greatly enhance

Snoezelen is derived from the Duch words snuffelen –

the quality of life of students with a profound disability.

to seek out /to explore en doezelen - to relax / to doze.

Choosing where to sit – or if you want to sit - who to sit

Hirstwood and Gray, in their “Guidance notes for multi

beside , which activity appeals to you (i.e.during the ex-

sensory rooms” quoted Lesley Heigh’s comment about

ploration of the theatrical space, would the student like

the Botley Park experience in England: “The stressed are

to dig his hands deep into the clay or does he prefer to

relaxing, the silent are speaking and the withdrawn are

explore the feel or the colour or the shape of the sticks

coming out of themselves.“ The Botley Park experiment

and the wood; or does he want to do both or neither?)

took place in a hospital setting. The Guidance notes

makes the experience of the workshop very valuable for

point out, in relation to Botley Park and similar experi-

the student. As in the Mencap Involve me programme,

ments that they “were pretty much slaves to the equip-

we found that choices can often be clearly communica-

ment used and lacked a more humanitarian and creative

ted when expressed in terms of preferences or options.

approach. This perhaps explains more the demand for

There are so many different ways of expressing choice.

alternative human approaches to using multi-sensory

Walking around or walking away or turning away or blin-

rooms…” During the Count me in course, we aimed

king the eyes or raising a hand or articulating a recur-

for this alternative human approach which, in combi-

ring sound can all communicate messages which should

nation with the multi-sensory material and the dramatic

neither be missed nor manipulated. Smiling is not always

approaches, worked well for the students.

an expression of contentment or joy and yawning does
not necessarily mean that someone is bored.

Playing your part
Theatre can be a setting for major events. But as Augusto

Every workshop in the Count me in programme encor-

Boal pointed out in “Games for actors and non-actors”

porated a wide range of options and choices for the stu-

it can also be the repetitive acts of our everyday lives.

dents. During the workshop Cast your vote (which was

“We perform the play of breakfast, the scene of going

all about finding your voice) that took place around elec-

to work, the epic of Sunday lunch…” We regularily used

tion time, the students began by chosing between red

the repetitive acts of our daily life to create theatrical

and blue, the colours of two major political parties. The

encounters during Count me in. Awakening and getting

workshop ended dramatically with a rainbow coalition of

up,putting on your boots, travelling by bus, dressing up,

colours and encounters.

making up, having a wash, the simplest acts that we per-
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During the workshop Wings, Evy Boone and Carla Brouwer informed us, without ever a word, what they thought
of the birds.
Carla’s body language informed us that she was interested in making friends with the parrots. Eve, on
the other hand, availed of a different option which
the decor provided: she was frightened or, at any
rate, not impressed by the birds. One of the volunteers pointed out: “See how the parrot approached
her and then respectfully withdrew when he understood her message of “I’d rather not!”

Wouter Schipper, his personal coach informed us,
finds the seating arrangements very important. He
likes his space and doesn’t want anyone sitting very
near him. We made sure that this option was built
into the seating arrangements. We observed then
that there were specific moments when he himself
chose to go centre stage and allow himself to be surrounded by other actors.

Laura Giesbertz, on the other hand, found it important to sit near people and often chose for the option
of sitting near a table. It was important for us to keep
those kind of options open. Sometimes Laura assumed a state of dependance and chose what seemed
like inactivity. At other times, she could choose to
be assertive and self-assured. During the workshop
Breakthrough, she moved from a state of dependance towards a spirit of exploration reaching for the
coloured lights and then on to a firm forward and
independent thrust towards the new world. In fact,
in the end, she ended up leading the way!
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These kind of personal choices, which may seem small to

a liberating factor. They were much more at ease with it

some of us, are at the heart of Count me in.

and never mistook it for silencing. In fact it was chieftly
in the presence of silence that the students explored fin-

Keeping quiet

ding their voice. As Max Picard might say, their sounds

Assenting to silence is an essential element of Count me

came out of silence and the fullness of silence. Picard,

in. Language, well at least speech, with its superimpo-

who formulated his mysticism of silence in World of Si-

sed syntaxes and preposterous promises of precision, is

lence, (Picard. 1948), pointed out that silence can give

not near as rhetorical as silence when it comes to un-

people an intuitive feeling of “the great silence that was

derstanding persons with a profound disability. Many of

before the world and out of which arose everything.” I

these persons have either embraced or been embraced

understand that to mean that silence can be a source, a

by silence from the very beginning. Speech is, of course,

source of inspiration, an empowering presence, a way of

a good way of saying things but, as Steiner pointed out,

communicating, a powerful drive towards creativity. And

it is not the only way of communicating: “We live inside

that, in a way, is what Count me in - with its touching

the act of discourse. But we should not assume that a

moments , its reaching out, its reaching in, its yearning

verbal matrix is the only one in which the articulations

for metaphor and meaning, its searching for colour and

and conduct of the mind are conceivable.” (Steiner. Lan-

light and space, would wish to be.

guage and Silence. 1967)
As a methodological tool, silence can best be introduced
The interesting thing we discovered during the more si-

to the workshops by exercises in keeping quiet. Try, for

lent workshops was that the imposition of, or the choice

example, a simple scenario around Paul Neruda’s poem

of, silence demanded a deep concentration on the part of

Keeping Quiet (from Extravagaria).

the helpers. Sometimes they experienced the silence as
an absence of something, as a disabling mechanism. We

One of the workshops in the Count me in group was built

worked hard during Count me in on sensing the silence.

around the theme Not another Word (a line from Beckett). The opening scenario was built around the ancient

Indeed during several workshops it became a kind of

custom of washing the feet of the guest (student) in or-

sixth sense for us, augmenting the other sensory expe-

der to welcome them. Not a word was spoken during the

riences that took place. The students, maybe tired of

whole workshop.

being too much talked at/to, seemed to experience it as

Making music

Now I’ll count up to twelve
and you keep quiet and I will go.
– Pablo Neruda from Extravagaria
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Making music
The role that music can play in our lives is no secret. We
have no desire to add our raindrops to the sea of information that is available. The power of music to heal the
body, strenghten the mind and unlock the creative spirit
has been well documented by Don Campbell in his classic work The Mozart Effect (1997). We used the classical
music on the accompanying cd’s regularily during the

shops. It was when the students started making music
that the real work began. Steven Frederiks enjoyed playing the piano with his wheelchair. Iwan Hartoog preferred the more traditional approach and Paul Goris wanted
the piano on his lap. We were able to provide all these
options. Evy Boone expressed the deep harmony of her
heart by turning everything she touched into music. In
one of the later workshops, the students became living

workshops.

musical instruments and the supporting crew treated

During the pilot for Count me in we worked several

tury Persian poet Rumi, as if everything was music.

times together with the well-known Dutch music therapist Patrick Meuldijk who developed the Bim method
www.bim-werkwijze.info.Bim. The theoretical basis for
Bim reaches back to the work of Andreas Fröhlich on
basic stimulation and Dorothea Timmers-Huigers‘ development of the theory of experience-based framing.
(http://timmers-ervaringsordening.nl/experiencebased-framing/)
During Count me in, we used music during most work-

Don’t worry about saving these songs!
And if one of our instruments breaks,
it doesn’t matter.
We have fallen into the place
where everything is music.
Rumi
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them accordingly! It seemed then, to quote the 13th cen-
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loping Count me in would have been impossible without

Being joyful

the contributions and advice of our present partners -

Theater has an inherent capacity to make you smile. Stu-

MEE Zeeland, Stichting Zuidwester, Gors and Arduin.

dents with intensive needs are often intensively in need
of a spirit of joy and laughter. They can initiate and react

Finding the funding

to laughter in an exhuberant and exhilarating fashion.
Laughter and fun-raising are life-enhancing aspects of
communication during every Space Station workshop. It
is important that each helper – whatever their role – un-

Space Station follows the international developments in
this area but looks for its funding in the local (business)
community. Who was it who once said “Don’t be a beg-

derstands this.

gar. Bring them your prophecy.“? That describes our at-

Finding volunteers

liance makes available online www.resource-alliance.org

titude. The incredible expertise which The Resource Alhas been our constant friend and enabler in this area.

Space Station recruits highly motivated specialist volun-

The Resource Alliance works with non-profit organisati-

teers, they are the single most important resource at our
disposal. We aim for an internationally orientated team
with crew members coming from different backgrounds
and commanding varying levels of (dis)ability. The volunteers forge working relationships with profesional

ons around the world to help them build their financial
sustainability. The Resource Alliance also organizes the
prestiguos International Fundraising Conference in Holland every year.

organizations and rely heavily on their expertise: deve-

You look happy
to meet me
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Coming together
The Count me in pilot was an experiment in group work

else (a king or a fish or an animal or a musical instru-

with students who had strong support needs. Normally

ment, for example), doing ordinary things in ordinary

the group consisted of 16 students and about 16 suppor-

places are all part of the experience. The metaphor of

ters, so we provided a nearly one-to-one support system.

the space station and of the space shuttle and of magic

Individual work took place regularily but groupwork is

planets and of journeying together helped us to move

essential to the methodology of Count me in. Being part

forward, to become fellow-travellers, to support and sur-

of the group, meeting people, making friends, fulfilling

prise and inspire each other. For the pioneering students

the socially validated role of “student” in a mainstream

who played a major part in exploring space and in map-

college, being some-one, being something or someone

ping the journey, there is no turning back.
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	Sample workshop

1.

	Breaking
2.5
through
variations on a theme

Music: Beethoven’s fifth symphony set to amazing space pictures (projector used) from NASA. Live music: tin whistle and
guest singer. Songs: You raise me up and The Sound of Silence.
Decor: blackspace for the first half, then white space.
Material for decor: black and white cloths, white balloons,
pianomat, alarm clocks, clothes line to hang things on, clips.
Flash lamps.Led light snake. Laptop and beamer.

Breaking through, or breakthrough, is a life theme that

Smell: earthy – clay, fresh wood, potatoes

is to be found in all ages, in all cultures, in all religions.

Acts of everyday life: awakening and getting up.

We experimented with this theme in various ways during

Taste: horseradish during workshop. Afterwards: drinks with

the Count me in course. An earlier workshop expressing

white buns.

the promise of Spring was groundbreaking. The joy of
seasonal transitions met with great enthousiasm from

Scenario:

the students. Their embracing of the theme led to a se-

1. Entree: welcome with tin whistle music and floor piano.

cond workshop which was designed for us by Stichting

		 Hands in the clay or, if prefered, put on black gloves. 		

GeeVer. That workshop was built around the theme of

		 Name game with animal theme -Dennis the dog, Patrick

overcoming the darkness and welcoming the new sun

		 the Panther, Carla the cat.

that brings warmth and everything that is green and gro-

2. Hello darkness my old friend: making friends with the

wing. In the third year of the course, we once again revisi-

		 darkness in Blackspace. Voices of the students

ted the theme and designed the workshop Breakthrough

		 amplified by the silence. No one (else) dares disturb

while at the same time encorporating many of the wishes

		 the sound of silence.

and preferances of the students in the storyline and in

3. Lullaby: some students will nod off. Wake-up call – alarm

the decor. This is how we set to work:

		 clocks and mobile phones go off.

1. We found inspiration and a cover story in the form

		 crawling or in wheelchair or walking slowly.

4. Exploring space. Everyone moves around the room,

of a North-American creation myth described by

5. Awakening the dream. ( Is there somewhere else with

Alida Gersie in her Earthtales.(See essay Is this all

		 more light?) Project NASA pictures while playing

the world there is in the present publication).

		 Beethoven’s fifth.

2. We filled in the standard template as follows:

6. The journey. (We all move into White Space.) The moles
		 lead the way towards the new world. We all follow.

Theme: Breaktrough
Focus: Out of the darkness they came and found a new world
Movement: crawling/ bumping into each other

7. Breakthrough. A burst of light. Grieg’s morning music 		
		 and together we sing You raise me up.
8. Ending: farewell to each student (naming) and then we 		

Colour scheme: black and white

		 continue with drinks and cakes in the college cantine.

Word exploration: shhhhhh……

9. Recording: photography and follow-up powerpoint.
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When the students arrived, the crew gently ushered
them into the world of darkness and deprivation. The
coordinator, serving also as teacher and workshop facilitator, set the pace, initiated the different activities,
accentuated the contrasts, asked for silence when it
was necessary and ensured that each individual student
could make their contribution during the workshop to
the multisensory telling of the creation story. A short debriefing of the crew took place afterwords so that each
crew member could share their experience of the journey from light to dark and help assess the quality of the
supporting cast and the achievements and experiences
of the students.

	Acknowledgements

1.

2.5

Much has remained unsaid in this
story-telling exercise about the
Count

me

in

pilot.

A

few

pictograms to illustrate the vast

ammount of interest and cooperation that was necessary
in order to complete the project succesfully:

The pioneering students

The profesionals, experienced and extremely competent, who taught us how to act, how to step back and let the students take the lead.
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and then there can be a bursting forth of quiet energy…
capacity for creativity…generosity…deep
attention…concern…work… a sense of
wonderment…some taste of the infinite…
never ceasing…evolving…deepening…
creating…calling…
from : Tears of Silence. Jean Vanier
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Family members of the students who supported us
during the journey

The incredible crew: Space station volunteers,
including Rob Buyze who started as a student
and ended up as a volunteer.

-

The coordinator: Ariene van Westen
translated all the ideas, emotions and
ambitions surrounding Space Station
into manageable modules and
inspiring workshops.
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	Space
3
	Station

1.

	International
The abstract which Space Station submitted for the International Disabilities Studies Conference has been
accepted. Chairwoman of the board of management
Marian van der Meij: “Space Station welcomes the opportunity to present the results of the project Count me
in to a specialized international community of experts in
the area of disability studies. Theme of the conference
is the art of belonging.“ Space Station embraces the definition which Dutch Disability Studies and co-organizer
Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) have formulated in
relation to this theme.
www.disabilitystudies.nl

“Belonging is a state of mind, achieved
through ongoing activity where shared
spaces of interest and excitement are
not only accessed, but also negotiated
and ultimately occupied.”
Disability Studies International Conference
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	A note for the donors

1.

4

The education
of the excluded

Space Station leading the way
Educational deprivation is widespread in the so-called
“third world“ countries. Almost every self-respecting
“developed” country as well as the major UN and international ngo’s are aware of the challenge this proposes
to our sense of justice and well-being. Billion-dollar programmes – as well as shoestring local initiatives that
simply brick-build the classrooms - are being developed
in order to end the atrocity of educational deprivation in
poverty stricken countries.

In the western world, there is little advocacy for the

people, you can pity them, you can love them, but you

education of the excluded. Education is free, accessible

can’t educate them! And what would you educate them

and even compulsory. It is state-run or, if not, state fi-

for? They can’t be anything, they can’t become anything.

nanced. Welfare officers or inspectors insure that eve-

What would you teach them was as baffling a question

ry single child attends school until they are about 18.

as why would you teach them.

A growing group continues full-time learning until they
reach the age of about 24. In fact for many people, edu-

A wild and exciting journey

cation never ends. They continue learning or studying

Educating adults with a profound disability is the aim of

in the workplace. Senior citizens can choose from a

Space Station, a new foundation set up at a grass-roots

myriad of possibilities ranging from cyber-based of-

level in The Netherlands. Many of the finance comes

ferings to the computer or cooking course in the local

from good companies in the locality. Space Station aims

community school. So what on earth am I talking about?

at providing a curriculum that meets the needs of those
would-be students.

The myth of equal access
to education

The voluntary organization is currently developing

One might say – one has said – that there is no poverty,

and implementing a three-year course consisting of 60

no child abuse, no wife beating, no lack of equal oppor-

theatre workshops. The workshops take place in a real

tunities in Europe. These myths however have been laid

educational facility, a local regional technical college. By

to rest over the past ten years. Strangely enough, hardly

experimenting and developing novel ways of communi-

anyone questions the myth of equal access to education.

cating with their students, Space Station challenges the

In this paper, I suggest that there is a significant group

assumption that these students, many with an IQ under

of people who are systematically excluded from every

20, can’t learn.

form of education available. If this is true, it constitutes
a major human rights violation, which I would like to

Simultaneously the programme shows how you can

highlight and – together with you - eradicate. Will you

teach adults with a profound disability, how you can

help?

click in to the old Latin idea of educating: education as
“educare” - leading forth, taking you where you’re at and

So who are these people, those hardly visible, hardly

moving one tiny step forward. Education is not about

people whom you never meet and whose very existence

where you start from or how far behind you are. It’s as

is questionable? I would consider every adult who lives

much about the length and the quality of the journey. For

with a profound disability to belong to this category.

students with intensive support needs, it can be a wild

Those with a profound disability measure roughly 0.35

and exciting journey, enriching their lives, offering them

percent of the population.

undreamt of opportunities to make their unique contribution to their community. Without the support of local

Exclusionary policies

businesses, the Space Station experiment would never

As children they went to school, didn’t they? Well, not

have taken off.

really. Those with a profound disability whiled away their
time in institutions that excelled in exclusionary policies.

The rules of good results

The injustice and absurdity of the situation was some-

More and more the social sector is discovering the

what mitigated by all those “little unremembered acts of

business community as the essential link in successful

kindness and of love“ exercised by poorly paid and over-

social entrepreneurship. Business people understand

worked “day centre” staff or care workers. Being kept

better than anyone else that severely under-resourced

pretty busy with changing nappies, replacing dribblers,

initiatives are doomed to failure. They invented words

and assisting with eating and drinking and sometimes

like investment and infrastructure, dysfunctional boards

breathing, there was little time for any kind of teaching.

and dynamic leadership. And social entrepreneurs are

With the widespread assumption that people with a pro-

beginning to learn that they do not have an exclusive

found disability, with such a low IQ, can’t learn, any of

monopoly on passion for social justice or, for that mat-

their attempts at anything vaguely resembling educa-

ter on passion. In fact some of the most effective social

tion met with incomprehension. The doctors, the psy-

reformers are business people. They are asking, indeed

chologists, the government inspectors and even you,

demanding, that the social sector reinvent itself accor-

my donors, were all of one mind: you can care for these

ding to the rules of good results.
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Counting the millions
It is the purpose of a business to make money. Yet
great businesses enrich not only themselves. I would
like to share a beautiful story of lucrative giving by a
local company that is also, happily, a sponsor of Space
Station. It appears that one morning in Zierikzee one of
the employees of Zeelandia woke up with an idea about
corporate giving. In keeping with the high ambition of
successful people, he got in contact with a national environmental organization and drew up a plan that would
cost his company very little and generate a large income

for the N.G.O.. He, or maybe one of his friends, invented
the motto “Help de natuur een pootje, koop een Panda
broodje.”
Now only the Dutch speakers will understand the impact
of such a brilliant one-liner. Well, that was more than
ten years ago and the N.G.O., World Wildlife Funds, is
still counting the millions and reeling from the effect of
successful entrepreneurship intertwined with the spirit
of imagination. Zeelandia commands an undisputed first

Space Station students provide a challenging
and rewarding environment for corporate
amateur musicians from the software company
Syntess Software. Space Station relies heavily
on corporate cooperation.
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Leading forth
place in the world of local philanthropy. Always useful

Whatever else the new learners teach us, they intimate

for a company that spends a lot of philanthropic euros

that life is not about being clever or being competent.

on donating bags of flour to local organizations who

With their faint voices and faltering steps, they point the

bake and sell pancakes and cookies and get on with the

way towards a deeper intelligence, a profounder under-

business of changing the world. Not that the effects of

standing, a greater questioning of what it means to be

the bags of flour are less important: the women who

human. At the end of the day, maybe it is they who are

knead the dough have been kneading change since the

leading us forth. Let’s just educate them and see what

world began. Selling pancakes is however light years

happens.

away from composing one-liners and marketing “panda
broodjes”.

And, you my (prospective) donors, don’t forget that
you’d be dumb too if you never went to school.
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Space Station is s voluntary enterprise that promotes educational opportunities for the excluded.
Chairwoman of the board: businesswoman Marian van der Meij (left). Coordinator Ariene van Westen (right).
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1.5

Column:
Money Matters
Why I give, why I ask.
Notes from the Treasury

I give when someone asks. Someone or some organiza-

school for a real school – all these and similar images

tion rings me up or mails me and tells me they need

are my engine, my driving force. Asking, I know, is

my time or my money or whatever. If I like them, I

also a skill. One that requires more humility, more self

give. If I believe them, I give. So long as they don’t go

effacement than anything else I do. And I try to do it

on about it too long, so long as they respect my time

well.

and my limitations. I give because I have a passion for
peace, a belief in my own ability, be it ever so little, to

I ask because I believe that all donors and potential

make the world – well at least a sitting room somewhe-

donors are just like me. Giving isn’t something they do

re or a bedroom - a safer place.

once a year or once in a lifetime. They weave it into
the fabric of their being. It becomes part of them, part

I give because I want to be part of the great solutions

of how they remould the world, part of the world-wide

that courageous and committed volunteers are crea-

peace process of which we are all a part and without

ting all around us and in far-away places. I want to

which the world cannot survive.

turn their passions into profits so that they can, in my
name, get on with the business of saving the kids, pro-

Okay, enough about that.

tecting human rights, advocating for refugees or whatever it takes. Wherever.

I end with an opportunity to top performers in our local business community. You have what it takes to be

Why I ask? Almost every week I ring or mail someone

a major business entrepreneur. Everyone knows that.

and tell them that I need their money or their time.

Have you got what it takes to be a major donor? If you

Asking is the most courageous thing I do. It’so much

think you have, ring me. If you think you haven’t, ring

easier to give. I am like a child then, always a little

me anyway. Because you never can tell. As Shakespea-

frightened, a little apprehensive. But also always awa-

re once wrote:

re of something far greater than myself. The need of a

We know what we are.

refugee child in detention, of a raped woman – don’t

We know not what we may become.

call her a victim because that’s only one side of her
– or of an illegal immigrant trying to get someone to

Philomene op’t Hof

listen to him or of a slow learner mistaking her special

info@stichtingspacestation.nl
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1.6

Is this all
the world
there is?

The early animals were constantly bumping into each
other and searching for something interesting to do (1).
But there was nothing to be done. One day, one of the
animals –probably the most despairing , the most bruised and the most bored of them all – asked “Is this all
the world there is? “ Years passed and then more years

Did you ever live for a time in the belly of the whale? Cut

passed and then one day those same animals set out on

off from everything and everyone and everywhere? Did

a journey to find out if if this was all the world there

you ever wander around in a black cave or a dark cold

was… (2)

kitchen unable to make human contact, unable to reach
out or to reach in or to reach up? Did you ever feel as
if you were closed into what felt like a narrow coffin,
just lying there and waiting for someone to wake you up

(1)

Earthtales – storytelling in times of change. Alidas Gersie. 1992.

(2)

The rest is history. See Steiner’s Language and silence 1967, p.91.
“All that can be imagined can happen.”

before you gave up? For most of us these moments of
opportunity presents itself, we are somehow able to rip

Spaces of interest and
excitement

open the belly of the beast, to catch a glimpse of the light

The journey we undertook in the Space Shuttle was like

at the end of the tunnel, to kill the dragon or to grasp

that. There was a sixth sense somewhere intimating that

the hand of that one human being who will walk with us

somewhere above or beyond us there was another world

towards morningtown. We all find or invent our Rapun-

of shared spaces of interest and excitement

zels who throw down their locks of golden hair so that

more spacious and less cut off from other worlds. A wor-

we can climb up or climb out. We survive our catatonic

ld far removed from the institutionalized world of ( as

stupors. We bump into some thief or other who teaches

Becket might describe it) “Nobody comes, nobody goes.

us the magic words that will open the locked gate. Or

It’s awful.”

we find the boatman or the little swallow who will, for a

better world. Our explorations led us along wonderfully

small fee, take us downriver to more fertile fields. We go

exciting valleys and greatly exaulted hills – these were

on. We go on.

none the less real for being imaginary. In the end we felt

agony and isolation are temporary stop-overs. When the

(2)

, a world

(1)

Like those first animals, we imagined a

like the Chinese emperor looking out, in a vision or a

The wounded cry

dream, on the fields of Xanadu:

Sometimes it seems to me that persons with profound

And there were gardens bright with sinuous rills,

disabilities are condemned to spend their whole life mo-

Where blossomed many an incense-bearing tree;

ving around in a slimy cellar where human contact is

And here were forests ancient as the hills,

kept to an absolute minimum and they haven’t a hope

Enfolding sunny spots of greenery.

in hell of ever being able to escape from it. For those

Coleridge

people, there is no lifeline. We seem to think that they
are better off in their special world, in their special bus,

There were open plains and narrow paths and snowpala-

in their special school, in their special home. Surroun-

ces and real toads in imaginary gardens. We encountered

ded by other special people and by ordinary people who

snowstorms, purple rain and a beautiful seascape. We

are paid to talk kindly to them. Sometimes they make

survived a huricane, a bearhunt and the blow ye winds

sounds and then we are like the coyote who heard the

of the shanty choir. We shared moments of intense emo-

.

tions, of true chaos and of flippant irrelevancy. Always

cries of lost riverturtle and thought he was singing

(1)

(1)

Earthtales – storytelling in times of change. Alidas Gersie. 1992. “I’m
not singing, I’m crying”, said the riverturtle and wondered how anyone
could think he was singing when he was so scared and so lost and so
alone

Nothing to be done
A story, a story, let it come, let it come! In the beginning, if we are to believe the North American Indians,
there was hardly any space in the underworld and what
little space there was, was covered in blackness.

we found ourselves designing, no rather discovering, a
world drenched in colour and odour and taste and touch
and sound. In this review, we present the contours of
that journey and we offer a navigation system. We have a
deep desire to share our story, to show the pictures and
to invite others to embark on a similar adventure.
(1) Quotation from DDS 2013: Belonging is a state of mind, achieved through ongoing activity where shared spaces of interest and
excitement are not only accessed, but also negotiated, and ultimately occupied. - Dutch Disability Studies (conference))
(2) Name of play. Waiting for Godot.
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Nothing special

Mother spiders

During our travels, talented adult students, each of whom

In another country in that underground world where

lives with a profound and multiple disability became the

those first animals that I mentioned earlier fretted away

co-pilots. Together we navigated new spaces, colonized

their lives following their personal programmes and

new ground and claimed our rightful place at the heart of

killing the time, there lived another tribe. (1) They too,

community. That is where we’re at, that is where we want

I imagine, were very busy trying to stop bumping into

to pitch our tent. Our journey was an educational one, it

each other and trying to fill up the empty hours. They

took the shape of sixty theatre workshops, spread out

too needed light. When all the efforts of the clever men

over the space of three years. The workshops took place

of their tribe failed to bring back the light, grandmother

in a mainstream educational environment. That was im-

spider - not the most articulate, not the youngest, not

portant for all of us: we at Space Station believe that

the best known – thought up a plan and she it was who

there is no such thing as “special” education. So-called

brought back a piece of the sun to that dark and cold

special education works on the basis of exclusion and

land under the earth. There was no end to the number of

is therefore the opposite to education: it leads students

(grand) mother spiders – both male and female - we met

backwards rather than forward, it sets them apart rather

while travelling in the space shuttle. In them resides the

than integrating them. It’s a cheap alternative to real

courage we seek for the continuing journey.

education.
(1)

See Gersie and King, page 232: Grandmother’s spider.
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02.

Reïncarnatie
Wil iemand in mijn benen lopen,
in mijn mond zijn woorden leggen
en in mijn handen stijve vingers
soepel strekken voor pianospel
of strelen - wie wil mij aan?
Word ik de eerste keus of heeft
een mooier lichaam niet gepast?
Lig ik opgevouwen achteraan of
hang ik breeduit in de etalage?
Hoe weten zij hoe ik mij was?
Welk nog onzichtbaar etiket
is in mijn nekrand vastgezet?
Uit: Ester Naomi Perquin , Servetten halfstok,
uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 2007
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2.

1

verweven met ons bestaan. Er zijn doeken voor de sier

Edoekatie

	Een Project van
	Space Station

en doeken voor het bloeden. Je kunt erop zitten of eronder duiken, ermee vlaggen of erop schrijven. Met doeken
kun je scheuren en trekken. Doeken inspireren. Doeken
zijn flexibel: ze waaien met de wind mee en gaan alle
kanten op.

Er bestaat geen opleiding in een regulier onderwijs-

Doeken zijn kleurrijk, geven warmte af, beschermen.

instituut voor mensen met een intensieve hulpvraag.

Doeken zijn tastbaar. Doeken zijn plooibaar: je kunt ze

Edoekatie, een initiatief van Space Station, begeeft zich

kneden, vouwen en gladstrijken. Doeken kunnen ruisen,

op braakliggend terrein. Volwassenen met een meervou-

ritselen en suizen. Doeken kunnen krimpen en uitlob-

dige complexe beperking kunnen in geen enkel land re-

beren, ze zijn rekbaar. Doeken zijn licht verplaatsbaar.

gulier onderwijs volgen. De reden is echter niet dat ze

Doeken zijn lichtvangers, betekenisdragers. Doeken zijn

niet bekwaam genoeg zijn, maar dat er geen aanbod is

goedkoop. Doeken zijn sensueel, doorschijnend. Doeken

dat aansluit bij hun beleveniswereld en bij hun niveau.

zijn verhullend en onthullen. Doeken zijn meegaand of

Edoekatie wil hier verandering in brengen.

weerbarstig; zacht en stug – veelzijdig. Doeken zijn in-

Het theaterproject Space Station begon in 2006. De eer-

ternationaal: ze spreken alle talen en je vindt ze overal.

ste vier jaar werden de workshops gegeven in Zierikzee

Doeken kun je spannen, sparen, kleuren, knippen, was-

en konden deelnemers begroet worden vanuit Gors en

sen, oprollen. Doeken zijn niet onkreukbaar: ze vormen

later ook Zuidwester. Met succes werd er een beroep

en vervormen. Doeken zijn glansrijk en theatraal. Doe-

gedaan op het bedrijfsleven en een aantal fondsen om

ken behagen, ze zijn zwierig, zacht als zijde, eerlijk als

de workshops mogelijk te maken. Voordat Space Station

katoen, stug als leer, natuurlijk als wol/katoen, dierlijk

een stichting werd, opereerde het de eerste drie jaar on-

als viscose/leer. Doeken kun je draperen.

der de paraplu van het sociaal-maatschappelijk werk van

Doeken brengen de draden samen. Doeken drogen tra-

De Lichtboei. De opzet was gelegenheid te bieden aan

nen, ontsmetten, zijn om in te snotteren.

mensen met een ernstige meervoudige beperking om
een cursus buiten de deur te volgen. Dat bleef de insteek
toen Space Station per 1 april 2010 naar het ROC (nu
Scaldo) in Goes verhuisde. Naast Gors en Zuidwester,
werd samenwerking met Arduin ontwikkeld. Vanwege de
duurzaamheid hebben de workshops in Goes de vorm

Ontwikkeling speciaal lesproject
voor meervoudig gehandicapten
door Ali Pankow
PZC 20 november 2007

gekregen van een driejarige toneelopleiding onder de
naam Edoekatie.

Space Station, het workshopproject voor meervoudig

Vrijwilligers van MEE Zeeland waren vanaf het begin het

gehandicapten, legt met ingang van het derde seizoen,

kloppende hart van de organisatie. Provincie Zeeland

donderdag, de meetlat aanzienlijk hoger. De bedenkers

verschafte subsidie waaruit het voortraject betaald kon

van het project, Philomene op ‘t Hof en Ariene van Wes-

worden. Drie Schouwse bedrijven, met een groot markt-

ten, focussen zich na twee succesvolle seizoenen nu ook

bereik, hebben zich voor drie jaar financieel met Space

op de lange termijn. Zij willen lesmateriaal verzamelen

Station verbonden. Met dank aan Syntess Software, Air-

voor een speciale kunstopleiding bij een reguliere onder-

pack en Koninklijke Zeelandia.

wijsinstelling zoals het ROC.

De studenten hebben de hoofdrol gespeeld bij het ontwikkelen van de kunstopleiding, jong volwassenen die

Ze zouden dat aanbod graag verankerd zien binnen re-

naast hun talenten een meervoudige beperking met zich

guliere instelingen en dus niet geïsoleerd bij specifieke

meedragen. Ze hebben meer dan verwacht gegeven,

organisaties voor mensen met een intensieve hulpvraag.

meer dan verwacht gepresteerd.
Het lesmateriaal dient aan te sluiten bij de beleving van
deze mensen. “Voor zover ons bekend, zijn er elementen

Van issues
naar tissues

Doeken zijn een goed bindmiddel: ze binden aaneen en
je kunt ermee verbinden. Doeken zijn er in soorten en
maten van canvas tot katoen, van klein tot groot. Ze zijn

opgenomen in dit project die nergens anders in Europa
te vinden zijn”, zegt Op ‘t Hof.
Zij en Van Westen kanten zich tegen de vrij algemene
opvatting dat meervoudig gehandicapten ongeschikt zijn
voor culturele activiteiten. Meestal wordt de nadruk gelegd op de beperkingen van deze mensen. ‘Ze hebben
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een ernstige verstandelijke én lichamelijke handicap. De

haar presentatie onderstreepte ze het belang van actieve

meesten kunnen niet praten en niet lopen. Ze kunnen

betrokkenheid bij activiteiten en de kansen die dit geeft

net zoveel begrijpen als een baby van een paar maanden

tot deelname aan de samenleving.

oud. Veel van deze mensen kunnen ook niet goed zien of
horen en ze hebben epilepsie’.

“Meedoen en nieuwe kansen” was de naam van het Beleidsprogramma van de Provincie Zeeland waarbinnen

“Wij ervaren die systematische uitsluiting als een on-

Space Station in 2009 subsidie kreeg om haar aanbod

rechtvaardigheid waar iets aan gedaan kan worden. Het

te ontwikkelen. In het informatiebulletin Sociale Zorg

onderwijs en het culturele leven kunnen toegankelijk ge-

verscheen een interview waarin de toneelopleiding werd

maakt worden voor iedereen.” Op ‘t Hof en Van Westen

toegelicht onder de kop “Theater zonder woorden voor

doen dat door middel van workshops bij Space Station.

mensen met een meervoudige beperking”.

Zij keren de zaak dus om: Niet uitgaan van hetgeen meervoudig gehandicapten niet kunnen, maar activiteiten

“Meedoen en meelevenis” raakt het kloppende hart van

aanbieden waar deze mensen wél iets aan hebben.

het theaterproject Edoekatie.

Uitgangspunten zijn elementen uit de theaterwereld

Een meelevenis

(vormgeving, muziek, poëzie) en ervaring met de zintui-

door Marianne Overdevest:

gen. “Wie het landschapsdecor niet kan zien, kan het wel

Je zou mij een belangstellende buitenstaander kunnen

ruiken. Wie het niet kan horen, kan het aanraken. Wie

noemen. Mijn vriendin is niet meer te stoppen als het over

het niet kan begrijpen, kan de saamhorigheid en live mu-

Space Station gaat. Mijn moeder komt op donderdagen

ziek als een warme deken om zich heen voelen.”

moe maar erg voldaan thuis van haar vrijwilligerswerk.
Een tijdje geleden kwam ik toevallig langs na afloop van

Toneeldoeken van veel verschillende materialen spelen

één van de workshops. Ik wist niet wat ik meemaakte;

een belangrijke rol. Van Text to Texture is de omschrij-

allemaal stralende vrijwilligers. Die middag was weer

ving daarvoor in het projectplan. Op ‘t Hof en Van Wes-

heel bijzonder geweest; je kon het aan de mensen zien.

ten geven daarmee aan dat de sfeer van een verhaal
niet alleen met tekst, maar bijvoorbeeld ook met het

Die sfeer, wat is dat toch? Ik wilde er meer van weten

voelen van een stofstructuur is op te roepen. Twee suc-

en ging ook naar het feestje aan het einde van de laatste

cesvolle seizoenen Space Station hebben al heel wat

serie. Weer die stralende mensen, weer die vrolijkheid.

vooroordelen kunnen wegnemen. Sponsoring en fonds-

Misschien komt het doordat iedereen, deelnemer en vrij-

werving verlopen behoorlijk goed en er is een goede sa-

williger, heel erg zichzelf is. Maar het is toch een toneel-

menwerking tussen MEE-Zeeland en zorgaanbieders als

workshop? Jawel, maar dan een waarbij je leert jezelf te

‘t Gors en Zuidwester. Verder is er grote bereidheid bij

zijn en op je allerbest te zijn. Dat gaat bij Space Station

vrijwilligers uit de regionale kunstsector.

schijnbaar vanzelf; je kunt niet anders. Iedereen geeft
zichzelf op zijn geheel eigen manier.

Meedoen en erbij horen

De deelnemers en vrijwilligers weten waarschijnlijk nog

Op 17 februari 2012 was er in het Spiegeltheater van

beter waarom Space Station zeker een vervolg moet krij-

Arduin te Middelburg een conferentie over “Meedoen

gen. Ik was geïnteresseerd in de magie en heb gepro-

en erbij horen”. Vrijwilliger Evelien de Bruijn deed mee

beerd die te verklaren. Als belangstellende buitenstaan-

en presenteerde Space Station op de informatiemarkt:

der ervaar ik het vooral als een prachtige ‘meelevenis’ .

“Ik vond het qua informatie en workshops een inspirerende dag. We gaven uitleg over het totaaltheater van

Meedoen

Space Station, waarbij alles op elkaar afgestemd is om

door Marian Brocatus, medewerkster Zuidwester

de deelnemers van Space Station een diepe ervaring mee

Nog aan het nagenieten van deze middag. Een mooi

te geven”. De conferentie van Arduin had als doel het

staaltje van belevingstheater gezien. Wat een mooi werk

uitwisselen van kennis en ervaring over ondersteuning

leveren de vrijwilligers van Space Station en wat voegt

en participatie van mensen met een meervoudige be-

het voor veel mensen met een Meervoudige Beperking

perking. Prof. Bea Maes, hield een lezing over de moge-

een belangrijke ervaring toe in hun leven. Helaas zijn er

lijkheden en aandachtspunten voor participatie. Zij is

maar weinig van dit soort initiatieven in Nederland (…..)

verbonden met het Centrum voor Orthopedagogiek van

Geweldig werk waar heel veel mensen (en niet alleen de

de Katholieke Universiteit in het Belgische Leuven. In

studenten) van genieten.
mei 2013
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Werkervaring binnen school
Raakvlak is het relatiemedium van ROC Scalda voor
onderwijsinstellingen. Journalist Floor Kohlen en fotograaf Marcel Kentin bezochten een workshop van
Space Station en hadden een ontmoeting met Scalda
studenten Renske Koenen en Marina Venneman. Zij
verzorgden met twee medestudenten de workshop
Winterwonderland. Het interview met Marina en
Renske werd opgenomen in de voorjaarseditie 2012

schikt. Dus onze klasgenoten leverden ideeën die Renske
en ik ‘vertaalden’ in haalbare spelletjes”.

Respect
In de theaterworkshop met meervoudig gehandicapten
draait alles om het prikkelen van zintuigen. Horen, zien,
ruiken, proeven, voelen. Dat begint al bij binnenkomst.
Dunne, veren boa’s hangen boven de ingang en voelen
zacht en prettig aan. Vlak erachter hangt een blauw

van Raakvlak.

plastic vliegengordijn dat klam en koud aanvoelt. Na de

Het sneeuwt! Een enorme hoeveelheid witte confetti

blinde deelnemers. Bij een activiteit als koekhappen gaat

daalt neer over de kring deelnemers van een theaterworkshop, veertien ernstig meervoudig gehandicapten.
Deelnemer Steven houdt zijn hand op om de sneeuw op
te vangen en te voelen. Hij kijkt gebiologeerd toe hoe de
vlokken op zijn hand neerdwarrelen. Een andere deelnemer straalt van enthousiasme en begint hard te lachen
en te klappen. Zijn rolstoel schudt mee. Alle zintuigen
staan op scherp. Dat is ook precies de bedoeling van de
studenten die de theaterworkshop geven in het ROC aan
de Goese Bessestraat.
Marina Venneman (17) en Renske Koenen (18) zijn tweedejaars studenten aan de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) én vrijwilliger bij stichting
Space Station. Deze stichting verzorgt zo’n twintig keer
per jaar theaterworkshops aan mensen met een meervoudige beperking. Space Station huurt daarvoor een
lokaal in het ROC. De locatie in Goes heeft daarmee een
bijzondere werkervaringsplek voor studenten in huis gehaald. Marina: “Ik ben drie jaar geleden via een moeder
van een vriendin in aanraking gekomen met Space Station. Ik vond het werken met de doelgroep gelijk heel
leuk. En het is zelfs de reden geweest dat ik met deze
opleiding begonnen ben. Het is zo fijn om te zien dat
mensen die zo weinig kunnen het naar de zin hebben.”
Renske vult aan: “Dat is heel waardevol! Het lukt niet
altijd meteen om emoties los te krijgen, dus dan moet

zachte veertjes is dat een hele overgang. “Er zijn enkele
het dan om het aanraken, ruiken en uiteindelijk in de
koek happen. Dat doet normaal ook niet iedereen”, aldus Renske. De meiden zouden graag meer studenten bij
dit soort activiteiten willen betrekken. Marina: “Je merkt
pas wat theater met de deelnemers doet als je het zelf
meemaakt. Dan pas ga je het zelf ook beleven”. “En mijn
droom is”, vult Renske onmiddellijk aan, “dat studenten
meer respect hebben voor mensen die ‘anders’ zijn.”

Horizon verbreden
Social Work student Lucie Siroka van de HZ ( University
of Applied Sciences te Vlissingen) aan het woord: “Sinds
kort ben ik bij het project Space Station betrokken. Ik
kwam hier extra stage lopen om kennis te maken met
een voor mij nieuwe doelgroep. Ik denk dat je als social worker je horizon moet verbreden en zoveel mogelijk doelgroepen moet leren kennen. Deze stage is een
leerzame ervaring, tegelijk betekent het werken in een
enthousiast team. Als beloning zie je soms een glimlach,
verleggen van grenzen van eigen kunnen of opeens een
schaterlachen van een van de studenten.”

De Belevenis
Excursie Space Station 2010
In november 2010 werd een bezoek aan De Belevenis gebracht, een uitgaansgelegenheid voor de zintuigen. Met

je wat anders verzinnen. Je wordt daar heel creatief in”.

een bus vol reisden we naar Rotterdam en werden daar

Ideeën vertalen

Binnen dwaalden wij door de verschillende werelden van

De meiden moesten als schoolopdracht zelf een activiteit verzinnen en uitvoeren voor een bepaalde doelgroep.
Omdat ze beiden stage lopen bij meervoudig beperkten
én meehelpen bij stichting Space Station was de keuze
snel gemaakt. “Als thema voor de workshop hadden we
‘Winterwonderland in Nederland’ verzonnen”, vertelt
Marina. Ze hebben de workshop met twee klasgenoten
voorbereid. “Dan merk je dat je als vrijwilliger meer ervaring hebt dan andere studenten. Doordat het niveau
van de deelnemers zo laag is, is namelijk niet elk spel ge-

ontvangen door initiatiefneemster Annemarie Schrama.
De Belevenis. Van de Bezeetenis tot de Bevlogenis, het
was één groot feest van relaxen en reageren : een fantastische tent!
Voor deze excursie stelde Busbedrijf Van Oeveren belangeloos een exclusieve touringcar beschikbaar. In deze
luxe uitvoering is plaats voor tien rolstoelen, naast de
vaste plaatsen. Veel werk voor de chauffeur Ron Tangeman, met wie wij een geweldige dag hadden en die volop
genoot met zijn broer Joost bij De Belevenis.
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Holland Casino
Excursie Space Station 2013 – door Olivia Hutorowicz,
gastvrouw van Holland Casino
Op donderdag 21 februari zijn de studenten van Space
Station, samen met begeleiders en vrijwilligers, op excursie bij Holland Casino Rotterdam geweest. De sleutelbegrippen ‘spelen en beleven’ stonden hierbij centraal.
De ambiance van het Holland Casino werd ingezet voor
een workshop ter plekke rond het thema ‘Hartentroef’.
Met een touringcar zijn alle studenten en begeleiders/
vrijwilligers aangekomen bij Holland Casino Rotterdam.
Iedereen was mooi in het rood/zwart gekleed. (……….)
Na ontvangst is de groep begeleid naar Ultralounge Purple. Hier hebben de studenten gespeeld met licht en geluid. Met de diverse lichteffecten en mooie kleuren die
je kunt creëren heeft Purple zich hier uitstekend voor
geleend. (……) Voor Space Station was dit een magisch
moment. De begeleiders gaven later heel sterk aan wat
een rustgevend effect de entourage op de studenten had.
Het was heel mooi om te zien hoe iedereen ontspande en
de sfeer onderging. De studenten Patrick Lam en Dennis Reeves vierden tevens hun verjaardag op deze dag.
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Speciaal voor hun is het nummer ‘Happy Birthday’ van
Stevie Wonder gedraaid. Beiden hebben een mooie Holland Casino handdoek gekregen, waar ze enorm blij mee
waren! Hierna hebben ze met zijn allen nog de kleuren
en het geluid van het Moneywheel ervaren.
Na het 1e gedeelte heeft de groep genoten van een lunch
in restaurant TOMs. Een van de mooie complimenten:
‘er schuilt een groot geheim in samen eten en dat geheim
hebben we volop geproefd. Alles kon, alles was lekker op vele manieren voelden we ons gesterkt door het eten
en de ambiance van de lunch’.
Na de lunch stond er op de 2e etage een workshop gepland. Hier hebben de studenten gespeeld met diverse
(spel)attributen, zoals fiches, speelkaarten, een grote
ronde opblaasbal, een organza doek etc. Frank Molengraaf heeft met A4 formaat speelkaarten een geïmproviseerde versie van Black Jack en Amerikaanse Roulette
gespeeld. Frank wist iedereen goed bij het spel te betrekken en ze hebben hier enorm van genoten! Ook is er een
PowerPoint presentatie getoond met allerlei foto’s van
het afgelopen jaar die door Space Station zijn gemaakt.

FOTO-EXPOSITIE BEELDSCHOON
Op 10 juni 2011 opende Iwan Hartoog uit Bruinisse de
foto-expositie “Beeldschoon” in zorgcentrum In ’t Opper
te Bruinisse. Iwan was deelnemer van het eerste uur aan

2.

2

Space Station, theater zonder woorden voor mensen met
een meervoudige beperking. Tijdens de opening overhandigde Wim Capelle van aannemersbedrijf Jumelet
een cheque aan Stichting Space Station. Het geld werd
bijeengebracht door werknemers en vrijwilligers met onder andere het inzamelen van oud ijzer.
De fotografen Marijke Folkertsma en Silvia Wennekes
spiegelen in de expositie “Beeldschoon” de mogelijkheden van mensen, voorbij de beperking. Hoe dat internationaal beleefd wordt, blijkt uit de reacties die eerder in
het gastenboek van de Jacobuskerk te Renesse werden
neergeschreven:
“Magnifique exposition! Ces personnes handicapées
nous donnent une belle leçon de vie”.
“Eine prachtige Fotoausstellung – sehr beeindruckend
und mutig, dass zu tun”.
“The photographs make the Church very happy”
De expositie is op te vragen via het contactadres.

Curriculum

De Space Station crew heeft een
curriculum ontwikkeld voor een
driejarige opleiding, in de vorm
van

toneelworkshops.

In

de

periode 2010 – 2013 zijn er 60 workshops gegeven in
het ROC te Goes dat later haar naam veranderde in Scalda. Het meeste werd gewerkt met doeken als zintuiglijk
materiaal.
De bijeenkomsten zijn gegoten in de vorm van doe-hetzelf theaterworkshops. Ze boden aan 16 vaste deelnemers en een tiental andere spelers (afkomstig uit de
toneel- en kunstwereld, het vrijwilligerswerk, het sociaal-cultureel/instellingswerk) een magische wereld,
tegen een achtergrond van kleur, licht en geluid. Het
tastbare decor – iedere workshop anders – werd speciaal ontworpen voor mensen die zintuiglijk beperkt zijn
en een zeer intensieve hulpvraag hebben .Mensen met
minimale motorische mogelijkheden werden speels uitgedaagd hun ruimte te nemen. Door bij te dragen aan
de workshops was het voor de studenten mogelijk een
toneeldiploma te behalen.

Toneel is levende lichaamstaal
Augusto Boal
Braziliaanse toneelmaker

Space Station is theater dicht op de huid. Hoewel er veel
met doeken gewerkt wordt, gaat het niet om vermomming, maar veel meer om onthulling van wie je bent en
wat je mogelijkheden zijn. Space Station doe je echt met
elkaar: de wereld van de zintuigen ligt in een ieder van
ons besloten en meer nog dan de studenten is het de uitdaging aan vrijwilligers en begeleiders om daar binnen
te stappen. Wij gaan ervan uit dat iedereen meedoet tijdens de workshops. Er wordt geen voorstelling gegeven,
dus er is geen rol voor publiek. Elke theaterworkshop is
een samenspel tussen de aanwezige mensen: cursisten,
vrijwilligers, medewerkers uit de zorg en (vaste) gasten
zoals ouders, broers of zussen. Met elkaar creëren zij een
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landschap vol illusie, een droomoord waarin een ieder
een belangrijke rol toebedeeld krijgt en waar er applaus
is voor iedereen.
Toen we met Space Station begonnen, zei één van de
ouders: “Dat is niets voor mijn zoon, hij houdt niet
zo van verkleden”.

Hij is toch mee gaan doen en

heeft grote stappen genomen tijdens de workshops.
Onder de begeleiders, mensen die werken in de zorg,
gaat veel creativiteit schuil. Die werd de laatste jaren
steeds meer teruggedrongen door de zwaar belaste zorgtaken. Space Station wil ook een podium zijn om die betrokkenheid en creativiteit te mobiliseren, met een aanbod van buitenaf.

Vanochtend ben ik opgestaan in
vijfentwintig kleuren...
Thom Schrijer, dichter
Kleuren helpen om de eenheid van sfeer te versterken.
In het begin gebruikten we als basiskleuren vaak rood/
geel en hadden geelglanzende doeken die als poncho’s
om te hangen waren. Later kreeg iedereen er steeds
meer plezier in om de eigen kleding aan te passen aan
de kleuren. Om rust in het decor te brengen, werkten
we met effen kleuren. Die werden ook zoveel mogelijk
doorgevoerd in de verdere aankleding van de ruimte.
Ballen, ballonnen, al het materiaal dat aanwezig was in
het decor: naarmate onze voorraad groeide kreeg het
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ren en de verschillende thema’s ziet het decor er telkens
weer anders uit. Het is een goed gebruik om een moment van gewenning in te bouwen en gelegenheid te
geven iets in handen te nemen of ergens op af te gaan.
Langs de kant lag altijd van alles uitgestald. Zeker in het
begin is het ook waardevol om soms even op iemand
te reflecteren. Sommige scenario’s lenen zich daar goed
voor. Wie zijn de mensen die belangrijk voor jou zijn,
wat kun je goed, wat doe je graag, van welke kleuren
houd je etc.? Familie en begeleiders kunnen hier een
belangrijke rol in spelen, om te zorgen dat iemand al snel
uitgroeit tot een persoonlijkheid.
In de ruimte werkten wij veel vanuit de kring. Sommige
mensen hadden graag een tafeltje voor zich. Voor anderen gaf het meer armslag om het blad van de rolstoel
even weg te halen. Draagkracht is altijd welkom onder de
vrijwilligers om te zorgen dat waar mogelijk mensen ook
uit de rolstoel kunnen. “Zitten is ook een werkwoord”,
realiseerden wij ons. Daarom is het goed te investeren
in aantrekkelijk ligmateriaal en te stimuleren dat dit gebruikt wordt.
Muziek is een prachtig voertuig van de verbeelding.
Geïnspireerd door het boek The Mozart Effect van Don
Campbell werkten wij in het begin vooral met klassieke
en in het algemeen veel met woordloze muziek. De muziek werd altijd gedoseerd en gericht ingezet. Veel van
onze studenten hadden een sterk gevoel voor ritme en
konden sterk geroerd raken door muziek. Sommigen
hadden een geoefend oor doordat ze vaak naar klassieke
muziek luisterden of juist graag stevige pop aan hadden
staan thuis. Live-muziek is niet te overtreffen, ook omdat
je het zo dichtbij kunt brengen.

steeds meer de kleur van die middag.
Met uitzondering van professionele blacklights, zijn wij

2.

3

lesmateriaal
Op het lijf
geschreven

Het curriculum bestaat uit 60

aan goede belichting niet toegekomen. Werken met ster-

scenario’s die ontwikkeld zijn door

kere lampen, stelt ook meer eisen aan de brandveiligheid

Space Station. Ze zijn ingegeven door de context van

van de doeken die geïmpregneerd moeten worden. In

de tijd en de mogelijkheden van de studenten. Meer en

het begin hadden we de beschikking over een speciaal

meer raakten ze op het lijf geschreven.

voor ons ontworpen tent die we de arena noemden en die

De scenario’s zijn zo geordend dat er 20 blokken zijn van

tegen alles bestand was. Het opbouwen kostte veel werk

drie scenario’s die aan elkaar verwant zijn in tijd of the-

en later hebben we die vervangen door een uitklapbare

matisch. Zo ontstaat er een leergang vanaf september

partytent die met doeken opgetuigd kon worden. Het

t/m juni waar drie jaar op gevarieerd kan worden met om

optrekken van een tent geeft veel mogelijkheden voor

de twee weken een workshop.

het decor en voor spel en komt soms ook van pas als

De scenario’s worden volgens een vast patroon beschre-

iemand zich even terug moet trekken.

ven. In dit sjabloon worden achtereenvolgens benoemd:

Het verkennen van de ruimte kort na binnenkomst bleef

thema, focus, beweging, kleur, word exploration (be-

een vast aandachtspunt in onze scenario’s. Door de kleu-

knopte uitleg), muziek, geur, decor, benodigdheden en
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het draaiboek met als vaste aandachtspunten de entree,
het welkom en tot slot de proeverij. Zo zijn ze terug te
vinden achterin deze uitgave. Hieronder worden ze
kort toegelicht, vanuit de doelen die wij ons stelden en
vanuit de ervaringen die we opdeden.

2.

3.2

Een wereld
van verschil
Een tekst uit de wijsheidsliteratuur
van Prediker zette het contrast in
van deze workshop: “Een tijd om

te rouwen en een tijd om te dansen”. Prediker heeft er
nog meer, maar deze hielp om de grote thema’s van het
leven een plaats te geven. In basale vorm bood het spel
van de Veerman hier een goede invulling: het gaf moge-

	Geborgenheid

2.3.1

Dit was één van onze allereerste
workshops.

De hoofdhandeling

bestond uit het bouwen met elkaar
van een groot nest van stro, waar
iedereen iets aan kon bijdragen.

Er is heel wat werk aan voorafgegaan, aan alle kanten,
voordat we voor het eerst bij elkaar zijn. Alle reden dan
ook om het over de drempel komen meteen een theatrale
allure te geven. Wat zo gewoon lijkt, is nog lang niet
van deze wereld: participeren op het podium van het bestaan. Het noemen van de namen werd hier meteen een
ritueel en dat is het altijd gebleven. Het appelleren aan
je naam, is iets wat bij iedereen reactie oproept, ook als
je niet zo sterk met woorden bent. Daarom is het welkom heten heilig in onze workshops en besteedden we
daar veel zorg aan.

Van kakafonie naar symfonie
Meteen in onze eerste tijd in Scalda (toen nog ROC) werden we uitgenodigd om mee te doen met een conferentie
in het kader van onbeperkt leren. Het betrof een studiemiddag van onder andere Gors, Visio, ROC Zeeland,
Zuidwester en MEE Zeeland. Wij werden gevraagd daar
twee workshops te geven voor een wisselend publiek.
Het scenario is in aangepaste vorm in het curriculum
opgenomen. Dat het een doorloop betrof, komt uit in de
titel. We bouwden een ontwikkeling in van bont gezelschap naar deel van het geheel. Het was een rite de passage en een mooie uitdaging voor ons onbeperkt theater.

Ouverture
Een muzikaal thema als opening van het tweede seizoen.
Het gaf speelruimte om uit te drukken dat we bij Space
Station leren via de zintuigen en niet uit de boeken. Die
kwamen wel op tafel, maar gingen even hard weer dicht.
Wel werd er gestampt, vooral dankzij de muziek. Ook
was er applaus, aansluitend bij de landelijke Week van
het Applaus.

lijkheden om de ruimte anders te gebruiken en om een ja
of nee uit te lokken.
In de arena van het dagelijks bestaan van onze studenten is
keuzevrijheid een teer punt. In hoeverre ben je actor van
je eigen bestaan? En kun je uitdrukking geven aan je
keuzes? In de wereld van de zorg komt weer steeds meer
aandacht en een beetje meer tijd voor het betrekken van
mensen bij keuzes van activiteiten. Voor zover er keuze
is, want het aanbod is niet groot. Dit resulteerde er bij
ons in dat Rob Buyze weer terug kwam bij Space Station
en nu als assistent- docent in plaats van als student.
In zijn leefomgeving werd zorgvuldig gekeken waar zijn
behoeften lagen. Zijn begeleidster tekende aan dat toneel
belangrijk voor hem was. Dus werd er actie ondernomen
en dankzij de inspanningen van de begeleiding deed Rob
weer mee. Hij was er vaak al wat eerder en hielp ons
door zijn reacties om het decor zo goed mogelijk op te
bouwen.

Voor je kiezen
Hoeveel krijg je niet voor je kiezen en wat wordt er je
allemaal voorgeschoteld? Als het om proeven gaat, zijn
de reacties vaak het meest uitgesproken: ieder zijn of
haar smaak. Daarom is dat wat op je bord ligt een mooi
uitgangspunt om het kiezen nog wat aan te scherpen.

Beginakkoord
Natuurlijk ontbrak het koffertje van Prinsjesdag niet bij
dit openingsthema in september. Het was een grote rode
en we pakten stevig uit met elkaar. Onze accordeonist
speelde de mooiste beginakkoorden. Sommigen stemden in op de pianomat, waar je op veel manieren muziek
uit kunt krijgen. Ons glazen huis was kieshok deze keer.
En allemaal werden we meespelers op het wereldtoneel.

Beginakkoord bij Space Station
Persbericht september 2012
Op 20 september gaat in Goes het derde jaar van start
van de toneelopleiding van Space Station.

De thea-

terworkshops vinden plaats in Scalda, het voormalig
Roc-gebouw aan de Bessestraat in Goes. De start van het
seizoen is gekoppeld aan de week van het Festival van
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het Leren, een landelijk evenement waar een breed pa-

onze website en spelend rond vier grote blauwe tonnen

let van organisaties voor opleiding, educatie en vorming

die we die keer tot onze beschikking hadden. De tweede

aan meedoen. Space Station ontwikkelt een onderwijs

kleur was rose, om samen met blauw de uitbreiding van

aanbod gebaseerd op de aloude gedachte van “educare”,

het netwerk te vieren. De website is ontworpen door Wit

het vormgeven en promoten van de mogelijkheden die

webdesign naar aanleiding van een match op de Beurs-

iemand in zich draagt.

vloer. Het zoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden
blijft natuurlijk altijd corebusiness.

Op 20 september staat de workshop in het teken van
het Beginakkoord, met een kleurencoalitie van rood en

Weerbarstig

blauw. Muzikale medewerking wordt verleend door de

Dat we de vloer met elkaar aanveegden, is wat vreemd

Zeeuwse muzikant Ad Hagesteijn, op accordeon.

gezegd. Er wordt al zoveel afgesleept in de wereld van de
zorg. Toch is een Texels wollen dekbed niet alleen lekker

	Dierbaar

2.

3.3

om ónder te liggen, maar ook om er zelf mee op sleep-

Onze vrijwilliger Joke Bot had

touw genomen te worden. En het kan net dat zetje geven

naar eigen ontwerp een veestapel

om even uit de stoel te komen of gehaald te worden.

gemaakt en dit was het moment

Voor één van de workshops maakte vrijwilliger Jorden

om ze van stal te halen. Dit thema

van Munster een roller coaster entree die hij bij De

geeft ook ruimte om naam te geven aan de mensen die

Belevenis had gezien. De stoelen gingen over een con-

je dierbaar zijn, een goede manier om de nestgeur te ver-

structie met planken – wat veel reactie opriep. Een weer-

spreiden.

barstige maar zeer geslaagde entree. Later maakte hij
een trilplaat waardoor het binnenkomen een fantastische

Het Rijk der Dieren is een prachtig gegeven om mee te

Belevenis werd .

spelen. We hebben in Zierikzee en Goes kippen, honden,
een schaap en papegaaien binnen gehad. Vermommin-

World Wide Web

gen als beer en Pink Panther, een apenkop of een ezels-

Het maken van een web, met linten of met wol, is een

hoofd, zorgden voor veel plezier en gaven nieuwe ruim-

mooie handeling waar vaak spel uit ontstaat. De wol kan

te voor ontmoeting.

kris kras gegooid worden van de één naar de ander, het
brede lint afgerold van deze naar gene. Het is verras-

De beer is los

send wie de ruimte neemt in het web, erin loopt of er

Krachten die loskomen, ook daar stond de beer in deze

onder kruipt – om dan het hoofd boven het maaiveld

workshop symbool voor. Een moeder en een basisscho-

uit te steken.

liere hadden geld ingezameld voor Space Station en
overhandigden dit in deze workshop. Wij gaan op berenjacht is een klassieke vertelling voor jong en oud ,
een parabelachtig verhaal waar veel klank en herhaling
in zit.

2.

3.5

Stapel op dieren

Paddo’s
Het is leuk om te spelen met het
idee dat paddenstoelen hoeden op
stelen zijn, dat geeft

aanleiding

tot allerlei vermommingen. Maar
uiteindelijk hopen we natuurlijk

Het verhaal van de Bremer Stadsmuzikanten is prachtig

dat we elkaars echte kleuren leren zien. Space Station

om op veel manieren uit te spelen. Hier is heel eenvou-

zet middelen van het theater in om ruimte te maken voor

dig het stapelen benut, met de muziek van het Carnaval

ontmoeting en voor verbeelding. Hoed u voor Space Sta-

des Animaux.

tion!

2.

3.4

Netwerken

Onze Bulgaarse vriend speelde op de accordeon. We

De herfst is onuitputtelijk voor

kenden elkaar nog niet, maar hij zat bij de ingang van de

decors met veel bladerslingers en

supermarkt en wilde wel mee komen spelen. Hij bracht

bladerkettingen die dicht op de

volop kleur in deze herfsteditie.

huid komen en volop materiaal in
handen geven.

Living colours
Kleuren zijn onze moedertaal bij Space Station. We had-

Dit is het scenario van de workshop die we eerder in

den vrijwilliger Ans Overdevest gevraagd daar een ge-

Zierikzee hebben gegeven. In Scalda hebben we Netwer-

dicht over te maken, wat ze met liefde deed vanuit het

ken herhaald, maar toen toegespitst op de lancering van

Dichterscollectief waar ze deel van uitmaakt: rood is
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rood en groen is groen, zullen we het nog eens overdoen? In deze sobere opzet was volop ruimte om eigen gebaren in te zetten, zoals die mooie groet van Jaap
Veling (uit de eerste serie in Zierikzee) waarmee hij de
wereld tegemoet treedt.

Niet alle materialen spreken voor zich en zijn in de scenario’s opgenomen. De plopbal kwam hier voorbij, een bal
die als je ‘m indrukt vanzelf uit elkaar plopt en omhoog
springt. Zoveel ballen zoveel soorten. Een terugkerend
onderdeel van ons (opblaasbaar) decor is

een grote

doorzichtige bal met rits waar van alles in gestopt kan
worden, deze keer zijn het de herfstbladeren. Die hingen
ook aan slingers in de lucht, blad voor blad geknoopt
zodat de bladeren niet op een hoopje kwamen. Ze waren
zo mooi dat ze daarna met onze studenten mee naar huis
zijn gegaan om daar de herfst binnen te brengen.

leefd. De eerste keer was in de schuur van Staatsbosbeheer. Toen zaten we echt in het groen, konden naar

Uit een live verslag :
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. Als 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 (……). Uiteraard werd
er ook kerstpost klaargemaakt en door een lopende brievenbus opgehaald.

Starring
Glamour aan het eind van het jaar met mooie stoffen en

	De geuren van
de nacht

2.

Dit scenario hebben we een keer binnen en buiten be-

buiten en naar binnen rondom de haard.

Baldadig

3.6

Shalom

een VIP entree voor de sterren, uitlopend op een Wall

De nacht wordt dieper om ons
heen (…). Laten we , net als
de vleermuizen, onze andere
zintuigen scherpen, want onze

ogen zijn ons steeds tot minder nut. Uw oren zullen
wel tuiten, het is tijd om uw tong te gebruiken – op

of Fame.
Starry starry night
Paint your palet blue and grey
look out on a summer’s day
with eyes that know the
darkness in my soul

z’n minst om te proeven, alhoewel ik hoop dat ik u tot

Don Mclean:

spreken kan overhalen!

Starry Starry Night

Moshin Ahmid, Val van de fundamentalist p 86/87

Night Express
De titel van deze workshop is een knipoog naar de wereld van het vervoer waar onze studenten zo van afhankelijk zijn en ook zo mee vertrouwd. Vaste figuranten bij
Space Station waren de chauffeurs van de verschillende
vervoersmaatschappijen. Het is halen en brengen en, als
het even kan, snel iets mee proeven. Onmisbare schakels in de dynamiek van het komen en gaan.

warms. De Proeverij is een vast
onderdeel van het scenario. We
staken er altijd de gang voor over,

naar de kantine van het Scalda gebouw waar we onderdeel waren van het schoolgebeuren.

Een gedicht van Spike Milligan (Ierse dichter):

Veel nachtleven kennen onze studenten niet, want uitgaansgelegenheden zijn er weinig. Daarom is het in dit
scenario vooral wiegen of werken.

2.

Deze witte wereld mondde uit in iets

Over de streep

Nachtleven

3.7

2.

3.8

Witte wereld

Hello

Aan de slinger
De klok krijgt weer een zet vooruit
rond de jaarwisseling. Een decor
met

gebruiksvoorwerpen

Poem for the lonely

is

makkelijk en leuk , zoals hier met

Het binnenkomen van het nieuwe jaar begon met een uitgebreide begroeting, blij dat we over de drempel waren:
Hallo-theater. Met de streep werd het een sportief begin,
van start tot finish.

de klepels/pollepels. In het verleden in Zierikzee gebruikten we een keer kleerhangers . Het werd meteen
een uitdragerij.
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Zoals Sencity, hét wereldwijde muziekevenement voor

Spiegelingen
De Amerikaan Philip Morris Glass noemt zichzelf een
componist van muziek met herhalende structuren. Dat
is de (onbewuste) reden dat de muziek van zijn cd Glasswork een aantal keren voorkomt in de scenario’s. Herha-

doven, slechthorenden en horenden, dat al sinds 2003
een groot succes is. En het zintuigprikkelende feest voor
jongeren met en zonder een verstandelijke beperking:
Senself. Skyway laat met deze projecten zien dat als je

ling is belangrijk in de workshops.

ergens écht voor gaat, je mogelijkheden onbegrensd zijn.

	In de kiem

en sluit daarmee aan bij de driejarige toneelopleiding

2.

3.9

Meelfabriek Krijger leverde ’s
morgens 250 kilo graan af en de
nodige meelzakken. Een work
shop met natuurlijke materialen,

Stichting Skyway is thuis in alle soorten van onderwijs
die Space Station sinds 2010 bij Scalda in Goes verzorgt
voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.
Van alle zintuigen die daar ingezet worden, is geur vaak
het moeilijkst te mobiliseren. Dat is donderdag anders

nog uit de Zierikzeese tijd.

met een aromajockey die vanachter de draaitafel geuren

Uit een live verslag:

karavaan op weg gaat het nieuwe jaar in, door een we-

Voorafgaand aan de workshop werd het graan in een
groot bad gestort. Gedurende de middag konden de deelnemers zich heerlijk in deze tarwe wentelen en ermee
gooien. Dat was dolle pret. Verder kwamen alle aspecten
van meel aan bod; melig worden, pannenkoeken bakken,
beslag op elkaar leggen. Ook de tarwekiemolie waar de
huid mee gemasseerd kan worden, werd niet vergeten.
Dit laatste gebeurde in alle rust en stilte met de Pastorale
Symfonie van Beethoven op de achtergrond. Het spelen
van het sambaballenlied van André van Duin - met tarwesamba’s - zorgde daarna voor hilariteit en beweging.
Halverwege de theaterworkshop werd het graan naar de
molen gebracht. Van de melige toneelspelers werden vier
wieken gevormd en - onder het zingen van het liedje ‘Zo
draait de molen’, kwam de carrousel eerst langzaam op
gang, maar bij ‘Zo draaien de wieken’ werd het gas toch

verspreidt en daarmee het scenario versterkt waarin een
reld van geur.

	Overlappen

2.

3.10

De kleuren blauw en geel zijn
hier

gekozen

prentenboek

van

vanwege
Leo

het
Lionni

Blauwtje en Geeltje, waar ze zich

zo mooi vermengen. Voor dit scenario is een grote lappendeken gemaakt van allerlei (ruwe, gladde, glanzende,
matte) doeken die aan elkaar zijn genaaid. Ook werd de
tunnel ingezet, grote bogen overdekt met glanzend blauwe stof.
Overlappen is een mooie toonzetter voor Edoekatie.
Doeken zijn de spandragers van Space Station, niet in
het minst omdat het lichtvangers en betekenisdragers

even ingetrapt.

zijn. Ze worden op allerlei manieren gebruikt, als loper

Timboektoe

water. “From text to texture” is één van onze state-

Een woestijnervaring uit Noord-Mali, waarbij geput werd
uit de muzikale schatten van dit West-Afrikaanse land.
Veel gitaarmuziek in deze workshop en muziek waar de
geluiden van de markt en de straat in doorklinken. Verstilling en levendigheid, met in gedachten de zegswijze:

om onderdoor te gaan, als hemelboog of als golvend
ments: van een brij van woorden naar de weefsels van de
doeken. Luisteren, ruiken, proeven, voelen en kijken zijn
handelingen waar weinig woorden voor nodig zijn. Die
dienen alleen om de stilte te verbeteren, om met Karel
de Jonckheere te spreken. Met de minste ruis komt het

“In Afrika ben je nooit alleen”.

eigen geluid het beste tot zijn recht.

Geurenkaravaan

Sensoren

Space Station in geuren en kleuren

is een spelletje met de klank van de namen wel geschikt

Persbericht januari 2013
Een aromajockey van Stichting Skyway is donderdag
aanwezig bij de theaterworkshop van Space Station.
Stichting Skyway is een internationaal platform dat jongeren de mogelijkheid biedt hun grenzen te verleggen
door hen via regionale trainingstrajecten de kans te geven baanbrekende projecten te organiseren.
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Al zullen de studenten niet direct antwoord geven, toch
als welkom. Het verhoogt de concentratie en de betrokkenheid op elkaar en dat is altijd een goede start. Hoofdattribuut was hier een pet met daarop een (echte) stekker en de tekst “ I’m looking for contact” – maar zonder
dit deksel kan dat ook.

Stroom

2.3.12

Space Station staat onder Stroom.
Persbericht januari 2012
“Stroom” is het thema van de Gedichtendag die dit jaar
op 26 januari gevierd wordt. Ook de theaterworkshop
van Stichting Space Station staat op donderdag in het
teken van “Stroom”. De Vlissingse mime-kunstenaar Job
van der Wal is te gast in dit theater zonder woorden waar
mensen met een ernstig meervoudige beperking aan
deelnemen.

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

Gedichtendag vieren met mensen die weinig woorden
hebben, kan dat? Voor Ariene van Westen, coördinator
van Stichting Space Station en betrokken bij allerlei poëzie initiatieven in Zeeland, is het vanzelfsprekend. Gooi
de woorden overboord want zo laten de studenten van
Space Station zich niet kennen, is haar overtuiging. “En
soms vind je de betekenis van een gedicht in de ruimte
tussen de woorden of in de stilte tussen de regels . Wie
de zintuigen openzet bij Space Station, kan altijd rekenen
op een schok van herkenning in wat mensen met elkaar
verbindt”.

2.3.11

Aantrekkelijk

Bedrijven van de dag
De Ierse toneelschrijver Samuel
Beckett

maakte

theater

van

gewone dagelijkse verrichtingen.
De meest vanzelfsprekende hande-

lingen kunnen als ze apart gezet worden een enorme lading krijgen. In het kale decor van het leven kan het gewone absurd worden én mooi én speels. Zet daarom de
kapstok eens in het midden van de ruimte en maak het
uittrekken van de jassen tot onderdeel van de workshop,
in stilte natuurlijk zodat de beweging telt. Wij betrekken
bij onze workshops graag de bedrijven van de dag: of
dat nu bijvoorbeeld het opstaan, het zitten gaan of het
uitdoen van de lichten betreft.

Aan de rol
“In je dromen hoef je niet realistisch te zijn: studenten
worden opgehaald in een Rolls Royce! “

Andersom
De zomerse setting is wat vreemd aan deze workshop,
omdat het februari was. De wereld op zijn kop dus of in
ieder geval een andere kijk. Don’t push me hangt er bij
één van de studenten aan de (rol)stoel.

natuurlijk
niet meer of
minder
maar
zo mooi
anders,
ik zou je
nooit
anders dan
anders willen .
Hans Andreus

Wapengekletter
Dit strijdlustige thema is gebaseerd op het muziekstuk
“l’homme armé”. Ook andere historische thema’s passeerden in het verleden de revue, zoals het meer zinnelijke “Minstrelen” dat zich vermengde met taferelen van
het jachtleven. Het was in de Zierikzeese tijd en één van
de vrijwilligers had haar (jacht)hond meegenomen.

Purple Rain
Een scenario dat ontstond in samenwerking met Syntess Software (onder de werknaam Syntessizer, met veel
synthesizer muziek). Omdat dit software bedrijf één van
onze hoofdsponsors is, deden we alles deze keer XL: met
grote gebaren. Het prachtige Purple Rain van Prince,
een lied over vriendschap, hielp hieraan mee. Eerder gebruikten we het ook al als uitgangspunt voor een workshop. Toen hadden we een echte Paarse regen, dankzij
een groot blaaskanon uit een boerenschuur. Dit apparaat
wordt normaal ingezet om aardappelen te drogen. Deze
keer weigerde het jammer genoeg dienst.
Syntess schermt met Space Station
Persbericht december 2010
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In december geeft Space Station acte de présence bij
Syntess om de onderlinge betrokkenheid zichtbaar te
maken. Met een digitale presentatie laat Space Station
zien waar Syntess geld in gestoken heeft in het kader van

2.

3.14

Magic ei
Verschillende
workshop
Donderdag,

jaren

samen
een

viel
met

dag

onze
Witte
in

de

maatschappelijk ondernemen. (…..) De initiatiefnemers,

Christelijke traditie die verbonden

Philomene op ’t Hof en Ariene van Westen, ervaren de

is met het ritueel van de voetwassing. Dat is heel goed

sponsoring door Syntess als zeer waardevol: “Als een be-

in te passen in een workshop en kan een manier zijn voor

drijf een toegevoegde waarde ziet in maatschappelijk

woordloos contact, bijvoorbeeld in een stiltehoek. Of

ondernemen, dan is er een visie van bedrijfsvoeren die

een uitnodiging tot meer speels contact, door de voeten

hoe dan ook loont.”

(van jezelf) bij de ander in de schoot te leggen om af te
drogen.

Toen wij van
Rotterdam
vertrokken

Doorbraak

Een attribuut in handen hebben,

werd ontwikkeld door Philomene op ’t Hof. Het thema

zoals hier een scheepstoeter of

is universeel en komt op verschillende manieren in de

een scheepsbel, helpt om de woorden overboord te zet-

workshops terug : “Breaking through, or breakthrough,

ten. Je hebt veel minder uit te leggen.

is a life theme that is to be found in all ages, in all cultu-

2.3.13

Dit scenario is ook uitgewerkt in het Engelstalige deel en

res, in all religions.”

De Smaak van water
Ooit de titel van een film die wordt omschreven als “Een

Smaakmakend

evergreen in het opleidingstraject van sociale hulpver-

Deze workshop werd benut werd om een aantal nieuwe

leners” en hier een basaal thema voor een groep van 16

dingen te beproeven. De stemvervormer, waar ook licht

waterlanders en consorten.

op zat, bleek een leuk attribuut om spel mee te maken.
We hebben er meer, zoals een kleine soundmachine,

Het Getij

waar bij een lichte druk op de knop allerlei hoorspelach-

Uit een reactie van Sandra Geertse, vaste begeleider

tige geluiden uit komen. De prachtige glanzend groe-

van Zuidwester, die ons altijd scherp hield met haar

ne filmdoek lag al lang te wachten om een keer ingezet

feed-back:

te worden. Het spelers met knijpers op je lijf was een

“De afsluiting met dat grote prachtige blauwe doek en

nieuwtje en ook het lijfwerk met stokken. Het ritselbos

stemmen die in volume zwollen of afnamen, dat begreep

werd prachtig en Rob Buyze hielp in de voorbereiding

iedereen, daar hoef je niet eens gehandicapt voor te zijn.

om het op een goede manier op te zetten. Zoals bij alle

Dat was werkelijk fantastisch gevonden maar ook uitge-

workshops is de uitdaging voor iedereen dat het hoofd

voerd.”

omhoog gaat als daad van engagement. De dwarsfluit
zorgde voor de vrolijke noot.

“Paul kreeg weer genoeg aandacht,
gek dat hij zonder woorden zoveel bereiken kan en goed dat de vrijwilligers erop attent zijn natuurlijk. Echt
een plaats om je thuis te voelen!”
Sandra Geertse
begeleider Zuidwester
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	Een goeie grap

2.3.15

gaat hanteren wij een restrictief beleid. Het is goed

Ook hier weer een voetwassing,

daar afspraken over te maken, ook in verband met de

net als bij Magic ei. Deze keer met

persoonlijke vrijheid van mensen. Niemand nam zonder

de luchtigheid van 1 april en als

toestemming foto’s en in principe werden ze alleen ge-

initiatie van de workshops in Scalda.

maakt door onze twee hoffotografen: Ans Overdevest en
Joke Bot. Een aantal keren waren er professionele fo-

Over de top

tografen aanwezig met wie we onze wensen wat betreft

Uit de Nieuwsbrief:

beeldvorming doorspraken.

De workshop op 29 maart 2012 met muzikale ondersteuning van Anita Krijger en Ans + John van Krevelen

Feeststation

was echt Over de top. Er was een groot deelnemersaan-

Dit is de naam die Iwan Hartoog in Zierikzee aan Space

tal van 36 personen. Studenten, stagiaires, vrijwilligers

Station gaf. De workshop stond onder leiding van vrijwil-

en begeleiders werden allemaal betrokken bij zang en

liger Joke Bot die voor deze speciale gelegenheid een

pianospel. Het scenario was gebaseerd op teksten van

feestdicht maakte:

Jules de Corte en Frans Halsema.
Studenten in diversiteit

De kriebels krijgen

en heel veel inspiratie

Space Station presenteert zich hier als een theater zon-

die maken in een korte tijd

der gewicht. Het inzetten van elementen uit de kinder-

een theater presentatie,

wereld, zoals hier het lied (instrumentaal) van Pipo de
Clown, gebeurde met terughoudendheid. Wij maakten

een workshop met veel kleur en klank

altijd verschil tussen kinderachtig en kinderlijk. In dit ge-

en vele geuren zweven

val: de tekst is niet geschikt voor volwassenen, maar de

dan breekt acuut de passie los

melodie is aanstekelijk en bruikbaar. Veel kinderliederen

je gaat dan wat beleven !

zijn niet terug te vinden in onze scenario’s, met spelvormen is dat onderscheid minder scherp.

2.3.16

Bal masqué

Lintjesregen

Uit de Nieuwsbrief:

De pers was niet aanwezig bij deze

Het was een koninklijk thema op 26 april 2012 met ook

lintjesregen, maar velen werden

nog een knipoog naar het voetbalspektakel dat toen

gedecoreerd.

nog op stapel stond. Een extra officieel tintje kreeg

Als het om foto’s

deze workshop omdat de medezeggenschapsgroep van
De Cirkel aanwezig was. In deze groep worden mensen
uitgedaagd zeggenschap te nemen over activiteiten binnen de dagbesteding. Daar rolde een (werk)bezoek aan
Space Station uit met inzet van Marieke, Nemi , Diana,
Tanja, Desiree , Karin en begeleider Petra als assistenten.
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2.

3.17

Omarm mei
We realiseerden ons niet meteen
dat bij Scalda andere regels golden
dan eerder in Zierikzee.
Huisdieren zijn niet toegestaan in

een opleidingsinstituut. Dus was het heel bijzonder dat
het hondje Chico toch de vrijheid kreeg om voor deze
keer naar binnen te mogen.

Out of the Blue
Een aantal mensen kwam bij deze workshop zomaar uit
de lucht vallen, wat wel vaker gebeurde in Scalda. Soms
liepen studenten binnen bij de voorbereidingen en lukte
het ze later op de middag met de workshop mee te doen.

Warming up
Glow materiaal hoeft niet duur te zijn en vangt vaak de
aandacht. Wij maakten er veel gebruik van.
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2.

3.18

Hup Holland Hup
Niemand buitenspel is de basisregel van Space Station, een kwestie
van teambuilding: All must act.

Chill-out
Uit een live verslag:
Op allerlei manieren kun je Valentijnsdag vieren. Deelnemers aan de toneelopleiding van Space Station bedachten iets heel “anders” dit jaar. Ze nodigden een groep
scholieren van scholengemeenschap Pontes uit om, op
14 februari, één van hun workshops bij te wonen. Alle
handelingen zouden rondom het thema chillen draaien.
Tijdens de welkom ceremonie was alles nog aardig op de
rails. De studenten hadden van tevoren naamschilderijen
gemaakt en muziek voorbereid, met inzet van saxofoon,
klarinet, gitaar, piano, dwarsfluit en zang. Al snel bleek
dat de bruggenbouwers van het echte chillen hielden
- je eigen weg gaan, zomaar zitten, hangen, herrie ma-

ken, kauwgum kauwen, je niet teveel aantrekken van de

- speels contact kan maken met anderen

gangbare zaken, ruimte overlaten voor de scheppende

- anderen kan leren hoe deze het beste met hem/haar

kracht in jezelf en in een ander. Op verbazingwekkend
snelle manier, stapten ze de beleveniswereld van de vaste

kunnen communiceren
- een netwerk van vrienden en contacten kan opbouwen

deelnemers binnen en wisten ze contact te leggen met
iedereen (….)

* meer vaardigheden staan beschreven in het
Engelstalige deel

Raddraaiers
Een Rad van Avontuur is eenvoudig in beweging te zet-

Uit de koker

ten en met het geluid valt goed spanning op te bouwen.

Veel muzikale impulsen in deze workshop uit de koker

Waar stopt de wijzer? Dat hoeven geen cijfers te zijn, er

van Syntess Software.

kunnen ook kleurvlakken gemaakt worden. Met fietson-

Geslaagd

derdelen is een mooi decor te maken.

Met het stempel Geslaagd, ontvangen te midden van
familie, verlieten de Space studenten Scalda op 13 juni

2.

3.19

Op vleugels

2013. Zeelandia, één van de hoofdsponsors van Stichting

Wat een kleurrijke vogels, de vijf

Space Station, zorgde voor een enorme taart . Het mot-

papegaaien die deze middag bij

to van dit bedrijf in bakkerij grondstoffen is “Creating

ons

Possibilities”.

waren

neergestreken.

Ze

maakten veel reacties los en kwa-

men prachtig op de foto dankzij Jolanda Bot die gespecialiseerd is in dierenfotografie (www.lacheensnaarhetvogeltje.nl)

Aan de wapper
Bij toeval veranderde het Glazen Huis in een bijzondere
belevingsruimte. Doordat er wat speling was ontstaan
in de plastic wanden, bood het grof geschut om mee te
wapperen.

Feel the vibes
Met je voeten in het zeewater tussen het wier, het zand
voelen en de schelpen oprapen, grote parasollen en een
zachte bries. Een workshop vol zilte zaligheden en de
beat van Bob Marley!

	Geschikt

2.

3.20

Zelf de bloem zijn in een breed
palet van mensen, als kroon op de
inspanningen van het afgelopen
jaar.

Wie de toneelopleiding afrondt, heeft onder meer
aangetoond dat hij/zij:*
- in staat is actief aan toneel mee te doen
- een bron van inspiratie vormt voor anderen
- nieuwe muziek kan waarderen
- over moed, doortastendheid en initiatief beschikt
- uitdrukking kan geven aan keuzes en voorkeuren op
een creatieve of concrete manier

“Mijn wens is dat veel meer mensen met
een meervoudige beperking de kans
krijgen om een mainstream opleiding te
volgen en dat dit curriculum daar een
eerste stap bij kan zijn.”
Marian van der Meij

Voorzitter Stichting Space Station

- kleur aan het leven kan geven
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			Thema: Geborgenheid
1.1
				
(Belonging)

3.

Focus: naam krijgen
Beweging: nestelen
Kleur: rood en geel
Word exploration: welkom heten
Muziek: fluit muziek (live), vogelgeluiden, Mozart - Rondo Alla
Turca, Mozart - Papagena’s song from The Magic Flute

Geur: brood
Decor: kring, stro, tent
Benodigdheden: doeken, stro, brood, gele en rode voorwerpen, schaal,
hardgekookte eieren, brood(kruimels)
Scenario:
1. Entree
2. De ruimte verkennen
3. Voor wie ik liefheb, wil ik heten: namen laten klinken,
		 de (weer)klank van je naam
4. Aandragen van stro, doeken, voorwerpen uit decor,
		 persoonlijke kwaliteiten
5. Nest bouwen
6. Brood delen
7. Uitvliegen met fluitmuziek, geel doek
8. Proeverij

Thema: Van kakafonie naar symfonie
Focus: afstemmen op elkaar
Beweging: van alle kanten bij elkaar komen
Kleur: rood en geel
Word exploration: welkom als bont gezelschap van veldwerkers
Context: Conferentie Onbeperkt leren
Muziek: vogelgeluiden, Nada Brahma (cd Jan Kortie: Lied van de ziel),

Thema: Ouverture
Focus: openingen maken
Beweging: open en dicht
Kleur: rood en groen
Word exploration: opening van het studiejaar, ouverture als
toonzetting waarin de thema’s van het nieuwe jaar al doorklinken
Context: Week van het Applaus
Muziek: Ouverture Don Giovanni (Mozart), Nutcracker
ouverture (Tchaikovsky), trompet (live), gitaar (live),
Geur: aardappelen (rooitijd)
Decor: (organza) gordijnen kris kras als roomdividers, kruidjes
roer-me-niet (blaadjes gaan open en dicht)
Benodigdheden: doeken, gordijnhaken, waslijn als roeden,
walnoten , schalen, notenkrakers, schilmesje, aardappelen,
aardappelschillen, papier om te stempelen, dikke markeerstiften, (oude)
boeken, open en dichtmateriaal (flessen etc.)
Scenario:
1. Entree: met trompet. Iedereen neemt verspreid plaats
		 tussen de gordijnen.
2. Mozart Ouverture, gordijnen gaan open
3. Welkom, omlijst door trompetspel. Variaties op een
		 (muzikaal) thema, melodielijntje voor iedere student.
4. Mond open en dicht: spelen met (geluiden) lipspanning, 		
		 trompet reageert op geluiden die studenten maken.
5. Handen open en dicht: meeklapnummer op trompet
6. Applaus voor iedereen in Week van het Applaus
7. Muziek: Nutcracker ouverture
8. Kring maken
9. Variaties op open en dicht:
￼￼	 noten kraken, boeken op tafel en aardappelen (rooitijd). 		
		 Een kraker op trompet (vijftien miljoen mensen...):
		 stampmuziek met de aardappelen
		 (doorsnijden, stempelen op papier)
10. Toegift met gitaar en zang:
		 Snowpatrol, Open your eyes

dwarsfluit, soundmixcd (kermis-, marktgeluiden), draaimolenmuziek

		(.....)
		
I want so much to open your eyes
		 Cause I need you to look into mine

Geur: stro, appels
Decor: kring, nest
Benodigdheden: gele poncho’s, doeken, stro, hoepel, vogel-

		 Tell me that you’ll open your eyes
		(....)

fluitjes, deksels, muziekinstrumenten/ voorwerpen om muziek mee te
maken, rode en gele kussens/matrassen, bol wol,
rode en gele ballen, (rode) ballonnen, luchtpomp
Scenario:
1. Entree: onder de rode loper door
2. Welkom: met fluitconcert
3. Leven maken met deksels/ deksels kabaal maken
		
Tararaboemdijee
		 Wij maken ons entree
		 Hier in het ROC
		 Doe ook maar mee
4. Kakafonie: ruimte verkennen (soundmixgeluiden - markt, 		
		 kermis) en geluiden verzamelen + bij elkaar brengen
		 (instrumenten, klappen, stampen, ritselgeluiden (papier),
		 trommelgeluiden, ballon leeg laten lopen etc.):
		 Wat is jouw eigen geluid?
		 Hoe klinken de geluiden door elkaar?
5. De vogel is hem gevlogen: waar is de vogel?
		 (Iemand piept ertussen uit in de kring)
6. Vrije vogels: verspreiden door de ruimte en onder een boog 		
		 van armen weer terug naar het nest – vangen in armen
7. Poncho’s aantrekken en in het nest gaan
8. Symfonie : afstemmen met klank (hard/zacht, hoog/laag)
9. Dwarsfluit of Lied van de ziel: Nada Brahma (Er is niets dan
		 klank, alles is trilling, alles is geluid)
10. Proeverij

my space magazine | 54

11. Proeverij

3.

	Thema: Een wereld
1.2
		
van verschil
Focus: contrast
Beweging: ja/nee schudden
Kleur: zwart en wit
Word explanation: “Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen”, uiting geven aan de verschillende kanten van het leven
Muziek: Chopin’s Funeral
Geur: bloemen
Decor: zebrapad bij binnenkomst
Benodigdheden: doeken, schaakbord, dambord, Pierrot, mascottes,
warme/koude/zachte/harde voorwerpen, trap, stelten, klok
Scenario
1. Binnenkomst: over zebrapad
2. Welkom heten in zwart/witte wereld
3. Ruimte verkennen (muziek)
4. Contrasteren met ja/nee schudden hoog/laag
		 koud/warm zacht/hard etc.
5. Spel: Schipper mag ik overvaren ja of nee, met
		 z’n allen op één rij van de ene naar de andere kant
6. Spel: Klein Zigeunermeisje
7. Uitluiden (klok) en uitzwaaien (met doeken)

Thema: Voor je kiezen
Focus: het één of het ander
Beweging: happen of niet
Kleur: rood en wit
Word exploration: filosofisch en smakelijk: over keuzevrijheid
en beproeven
Context: val van het kabinet + we spelen het politieke spel
Muziek: Frank Boeijen - Zwart Wit
Geur: zoet, zuur, bitter, scherp, wrang, zacht
Decor: kieshok (tent)
Benodigdheden: stemvork, doeken, rode potloden, tandenborstels, tandpasta, mondspray, bestek, roltongen, flossdraad,
tandenstokers, speelkaarten, tomaten/aardbeien, wit papier,
rode ballonnen,bellenblaas, hefboom rood/wit*, lipstick, nagellak
*de hefboom is een attribuut uit een musical decor :
lange rood/witte koker met onderaan uitbouw om op je hoofd
te zetten, de hefboom gaat dicht door voorover te bukken
Scenario:
1. Entree: langs hefboom
2. Welkom : is Peter van de partij, ik kies voor Elly etc.
3. Aankruisen en stippen: boter, kaas en eieren spelen
		 op de rug
4. Voor je kiezen: smaaksensaties
		Viergangenmenu:
		 maggi (zout), koffie/cacao (bitter), azijn (zuur),
		 aardbei/tomaat (zoet)
5. Tandenstokers als speldenprikjes uitdelen
		 (tandpasta, mondspray)
6. Keuzes (kaarten) voorhouden: welke kaart kies je?
7. Muziek: Zwart Wit
8. Het kieshok in: aankruisen of aanstippen
		 (kan met nagellak/lipstift, verf etc.)
9. Waar is een ieder uitgesproken in? Kieswijzer maken van
		 ieder persoonlijk (De partij van... Hoe kieskeurig is ... etc.)
10. Proeverij

Thema: Beginakkoord
Focus: opening van het studiejaar
Beweging: in bochten wringen
Kleur: kleurencoalitie van rood en blauw
Word exploration: na Prinsjesdag in formatietijd hebben wij al
een beginakkoord, er zit muziek in Space Station
Context: Prinsjesdag en formatietijd
Muziek: live accordeon (Farce Majeure - Dat is uit het leven gegrepen)
Geur: (blauwe) inkt
Decor: Tweede kamer (tent), veel koorden
Benodigdheden: doeken, koorden, touw, blauwe lampen, rode lampen,
verlengsnoer, pianomat*, ballen, elastiek, blauw lint, stokken, paraplu, rode
koffertje
*de pianomat is een piano keyboard dat je uit kunt leggen als loper
Scenario:
1. Entree: met accordeon
2. Welkom: met beginakkoorden (accordeon) én het rode
		 koffertje. Wie is er van de partij?
3. Spelen van het politieke spel
		 (twee partijen tegenover elkaar):
• elkaar de bal toespelen (heen en weer gaan van meningen)
• rekbaarheid testen met elastieken
4. De accordeon interrumpeert: muzikaal intermezzo
5. Vervolg politieke spel:
• touwtrekken
• in bochten wringen: parcours maken van mensen (bochten),
		 eventueel verbonden door blauw lint, door het parcours
		 lopen, begeleid door de muziek
6. Naar de tweede kamer: tent als belevingsruimte
7. Koorddansen : vanuit de tent balancerend naar de overkant
		 met paraplu boven het hoofd en touw op de grond
8. Introduceren pianomat (beginakkoord voor de volgende keer)
9. Proeverij met rode en blauwe cake

	Thema: Dierbaar
1.3

3.

Focus: dierendag
Beweging: aaien
Kleur: bruin en groen
Word exploration: beestenboel bij Space Station met dieren
uit eigen stal
Context: Dierendag, Loofhuttenfeest, presentatie op rijdende
panelen van de dierencollectie die vrijwilliger Joke Bot voor
Space Station ontworpen en gemaakt heeft
Muziek: Mozart - Adagio Out of Africa, dierengeluiden
Geur: gras en hooi
Decor: tent omgevormd tot stal met bladerdak (loofhut),
dieren in de stal
Benodigdheden: doeken (met dierenprints), (pluche) dieren,
gras en hooi, dierenmaskers/-pak
Scenario:
1. Entree: met giraffe die nek uitsteekt
2. Welkom (met hand)dier: hai!
3. Dierenparade met dierengeluiden (cd):
		 de olifant komt uit de stal
4. Muziek: Adagio Out of Africa
5. Vervolg Dierenparade: de koe en het schaap presenteren zich
6. Wat of wie is je dierbaar?
7. Proeverij
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Thema: De beer is los
Focus: samen sterk
Beweging: op jacht
Kleur: groen en bruin
Word exploration: Wij gaan op berenjacht. We gaan een hele grote
vangen. (naar het klassieke verhaal van Michael Rosen)
Context: Overhandiging sponsorgelden, bijeengebracht door de moeder
van Joost die een verkoopactie opzette en door Maura Stamkart die als
leerling op haar basisschool een fietstocht organiseerde voor Space
Station. Marijke Tangeman verkocht pluche beesten met als motto “Zin
in een knuffel”.
Muziek: Djembé speler, Lion King (instrumentaal), lied Meer dan
verwacht (cd Stichting Anne-moon)
Geur: (vochtige) bladeren
Decor: beren, (jungle) touwen, doeken met één punt hangend
vanaf plafond
Benodigdheden: doeken, beren, dikke touwen, berenpak, schminck,
groene takken, grote deken(s), fietsbellen
Scenario:
1. Entree: djembé
2. Welkom: met beer en gegrom
3. Overhandiging van geld: met fietsbellen
4. Muziek: Meer dan verwacht.
5. Zin in een knuffel! (Hug van de beer)
6. Wij gaan op berenjacht! Spelen met het verhaal: in optocht
		 door de ruimte, uitkomend bij de Beer (zit in kantine)
7. De proeverij

Thema: Stapel op dieren
Focus: Bremer stadsmuzikanten
Beweging: stapelen
Kleur: rood en groen
Word exploration: standbeeld van de Bremer stadsmuzikanten
Muziek: Saint- Saëns - Carnaval des Animaux
Geur: etensgeuren
Decor: allerlei stapels (bij binnenkomst of later in het spel)
Benodigdheden: doeken, veel dozen en ander stapelmateriaal,
verhaal Bremer stadsmuzikanten ( sprookjesboek Grimm),
doos met pluche beesten
Scenario:
1. Entree
2. Welkom: ik ben stapel op ...
3. Klimmen: deze vuist op deze vuist ...
4. Stapels maken (wie maakt de hoogste?) met schoenen, 		
		 dozen, doeken, bekers, hoeden etc.
5. Doos met pluche beesten leegstorten: zoeken naar
		 De Bremer Stadsmuzikanten
6. Muziek: Carnaval des Animaux (fragment)
7. Verhaal van De Bremer stadsmuzikanten
		 (verdelen in vier dierengroepen en jezelf laten horen)
8. Proeverij
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	Thema: Netwerken

3.1.4

Focus: zoeken naar aanknopingspunten
Beweging: verbinden
Kleur: rood en zilver
Word exploration: herfstthema, in samenwerking met kunstenaar Jaap
van der Oest die in het decor een grote fuik heeft gemaakt
Muziek: Schubert - thema en variaties uit Forellenkwintet in A.,
Saint-Saëns - Het Aquarium (uit Carnaval des Animaux)
Geur: zilt (vis)
Decor: fuik, tent, laaghangend net over de hele breedte met
ballonnen, tent, sporthoek, hoek met opsmuk, vervoershoek
Benodigdheden: doeken, netten, opsmuk (netpanty’s, lippenstift,
nagellak, nethandschoenen) , wegennetwerk (treinbaan, racebaan),
netsporten (badmintonrackets, shuttles, tennisrackets, tennisballen,
voetbalgoaltje, volleybalnet, tafeltennis), rubberboten, vangnetten, fuik,
lint, strikken, wol, touw, vissen
Scenario:
1. Entree: in de fuik lopen (grote zilveren lap openen en
		sluiten)
2. Welkom
3. Inhaken in netwerk: spelen met de mazen van (los of 		
		 laaghangend) net, linten knopen/ strikken aan net of
		 vissen. Rondgaan met wol (vingerhaken, visnet maken).
4. Vormen van een vangnet: wie durft zich achterover in de
		 armen te laten vallen?
5. Ruimte verkennen: jezelf net maken in opsmukhoek,
		 wegennetwerk verkennen bij trein of autorace, sporten aan 		
		 het net (ballon over net slaan, ping pongen etc.)
6. Levend netwerk vormen: tijdens de duur van de muziek in
		 stilte met elkaar een netwerk maken door groep kriskras
		 met elkaar te verbinden. Armen en benen kunnen elkaar
		 raken, zonodig met behulp van linten of doeken. Blik naar
		 boven: zoveel mogelijk uit de stoel (in boot of op matras)
		 of gekanteld in rolstoel
7. Benoemen wie aan wie grenst in levend netwerk
8. Net laten vallen: ballonnen komen naar beneden

Thema: Weerbarstig

Thema: World Wide Web

Focus: tegen de haren in strijken
Beweging: borstelen, vegen
Kleur: bruin en geel
Word exploration: we gaan de vloer aanvegen met elkaar
Muziek: South Pacific (musical) - I’m gonna wash that man right out’a

Focus: verbinden
Beweging: vangen
Kleur: zwart en oranje
Word exploration: rip rap rep, wie komt er in mijn web?
Muziek: The Gino Marinello Orchestra - Blowin’ in the wind

my hair, The Gino Marinello Orchestra - Blowin’ in the wind
(cd romantic trumpet), Keith Jarret - the Koln concert,
Leroy Anderson - Sandpaper ballet
Geur: schoenpoets
Decor: wasstraat, (een straat) met (hangende) borstels/bezems
Benodigdheden: doeken, bezems, borstels (schuurborstels,
afwaskwasten, scheerkwasten, schoenborstels, kledingborstels,
plumeau, ragebol, blik en veger, make-up borstels, mascaraborsteltjes),schoenpoetskrukje, schoenpoets (kleurloos), scheerschuim,
stevig en zacht “vloer”kleed (bijvoorbeeld Texels dekbed), schorten,
kolenkit, oude lakens, bladeren, luchtblazer*
*als luchtblazer beschikten wij over een groot blaaskanon dat dienst
deed om in de rooitijd aardappelen te drogen en waar de bladeren met
dozen tegelijk door weggeblazen werden
Scenario:
1. Entree: borstelig onthaal met bezems
		 Muziek: The Koln concert (fragment)
2. Welkom: ogen open en dicht, door de wimpers gluren
3. Lappen scheuren van oude lakens, samen met oor voor het 		
		 geluid (vertragen)
4. Muziek: Sandpaper Ballet (of I’m gonna wash that man 		
		 right out’a my hair)
5. Door de wasstraat : van top tot teen (haar borstelen,
		 wenkbrauwen, wimpers, snor, baard, kleding). Afsluiten
		 (in kring) met schoenen poetsen en schoenpoetslied:
		
poetsen poetsen schoenen poetsen
		 poetsen poetsen poets een schoen
		 (melodie: varen varen over de baren)
6. Allemaal op een kluitje op de grond als de haren van
		 een bezem:
a. herfststorm (bladerkanon)
b. bezemlied (Canon!)
		
De bezem, de bezem,

(cd romantic trumpet)

Geur: kruidnagelen
Decor: tent, web in deurgat, bladerslingers, zwarte en oranjebessen, pompoenen

Benodigdheden: doeken, zwarte sokken, netten, netkousen, hoepels,
(zwarte) wol, rollen wc-papier, keukenrollen, kokers/bekers, (vlieger)
draad, spinnewiel, springtouw, jojo’s, kijkdoos met spinnen en/of licht,
voelboek Eric Carle “De spin die het te druk had”
Scenario:
1. Entree: draden spinnen in deurgat, binnenkomen door web
2. Welkom: rip rap rep, wie komt er in mijn web
		 (vangen in net met hoepel )
3. Sokken om alle handen doen: achter elkaar gaan staan en 		
		 acht armen vormen (geef acht)
4. Web maken: kriskras gooien met wol naar elkaar
5. (Telefoon)verbinding maken met draden en bekers/kokers: 		
		 ozewiezewoze wie’s aan de lijn?
6. Cocon maken: liefhebber(s) inwikkelen met rollen papier
7. Door het lint gaan: spelen met springtouw
		 (wie durft er door?)
		
In spin de bocht gaat in,
		 Uit spuit de bocht gaat uit
8. Proeverij

		 wat doe je ermee, wat doe je ermee?
		 Je veegt ermee, je veegt ermee,
		 de vloer, de vloer.
c. de vloer met elkaar aanvegen (door de ruimte slepen op 		
		 zacht en stevig kleed). Muziek: Blowin’ in the wind
7. Proeverij

		Thema: Paddo’s
1.5

3.

		Focus: geestverruimend
		Beweging: p(l)offen
		Kleur: bruin/oranje
Word exploration: Dit is geen paddenstoel, maar een hoed en een steel
(zwammen)
Muziek: live accordeon, Lucebert - Herfst der muziek (Luisterboek
“Ode aan de nacht”) + Ik draai een kleine mooie ritselende
revolutie af (gezongen door Hans Dorrestijn op cd “Denkend aan
de Dapperstraat)
Geur: paddenstoelen
Decor: herfsttafel, in midden grote doos met verstopt persoon, kapstok
bij ingang, ventilator met stroken crêpe papier
Benodigdheden: doeken, (stapelbare) hoeden, (bezem) stelen,
grote doos, mattenkloppers, bladeren, pompoenen en ander
herfstmateriaal (paddenstoelen,dennenappels, walnoten, kastanjes),
eierkoeken, lange vingers, wit papier, verf, oude kranten/tijdschriften,
ventilator met stroken crêpepapier, panty kousjes, ritselpapier (bakpapier, pakpapier, papieren zakken), bruine filterzakjes, muiltje/ (grote)
pump, kapstok, gong of klok, verf

Scenario:
1. Entree: hoeden opzetten van kapstok en accordeon muziek
2. Welkom: hoed af
3. Lucebert: Herfst der muziek
4. Met mattenkloppers en ander geklop paddenstoelen
		 oproepen: grote doos in midden gaat open en paddenstoel
		 (mens met hoed) komt eruit
5. Ruimte verkennen (eetbaar decor: eierkoeken op lange
		 vingers, champignons, walnoten). Inzet van doos en van
		 ventilator met stroken wapperend papier. Accordeon
6. Muziek: Ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af
		 (gezongen door Hans Dorrestijn)
7. Geritsel: hoeden maken van krantenpapier/ filterzakjes,
		 ritselen met papieren zakken, papieren of herfstbladeren in
		 pantykousjes stoppen en knisperen.
8. De plof: papieren zakken laten knallen en hoeden door de
		 lucht laten vliegen
9. Sporen nalaten: persoonlijke vingerafdruk op wit papier
10. De klok slaat twaalf uur, de droom is over
11. Pasrondje met schoen: op zoek naar Cinderella! Accordeon
12. Proeverij
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Thema: Living colours

Thema: Baldadig

Focus: spelen met kleur
Beweging: zuchten
Kleur: rood en groen
Word exploration: herfstpracht
Muziek: live accordeon, cd met vogelgeluiden en houten vogel-

Focus: herfst
Beweging: stuiteren
Kleur: bruin en geel
Word exploration: kom maar binnenwaaien
Muziek: George Winston - Autumn Colors/Dance,

fluitjes, Jacques Offenbach - Barcarolle (cd Autumn classics),
Cindy Laupers - True colours
Geur: kruidig (gemalen kruidnagelen)
Decor: Beginnen in kring, eindigen in twee groepen aan tafel.
Bomen en vogelkooi bij deur.
Benodigdheden: doeken, kooi met vogels (parkieten), appels
(rood en groen), bomen/grote planten, neon verf, kwasten,
rood/groen neonmateriaal, conducteursbord (rood/groen),
dobbelsteen, bladerkettingen
Scenario:
1. Entree: door een groene haag, met vogelkooi en
		accordeonmuziek
2. Welkomstliedje, met verticale hand cirkel maken
		 in de lucht:
		 Welkom Jaap, zing het met een vrolijk en een heel blij hart
		 Welkom Jaap, zing het met een heel blij hart.
3. Cindy Lauper, True colors
		(...)
And I’ll see your true colors
		 Shining through
		 I see your true colors
		 And that’s why I love you
		 So don’t be afraid to let them show
		 Your true colors
		 True colors are beautiful,
		 Like a rainbow
		(...)
3.
4.
5.
		
6.
		
7.
		
		
8.
		
		
9.
10.

Spelen met de bladerkettingen (omhangen)
Omschakelen van licht: blacklights aan. Barcarolle
De ruimte verkennen: spelen met de oplichtende (neon)		
kleuren. Accordeon
Kleur is emotie: zuchten naar rood en zuchten naar groen. 		
Een rode groep en een groene groep maken.
Spel: wie stijgt met stip? Groepen tegenover elkaar aan tafels.
Gooien van dobbelsteen met rode en groene stippen. Stippen
uitdelen met neonverf aan groep wiens kleur gegooid wordt.
Gedicht Ans Overdevest: Living colours
“Rood is rood en groen is groen
Zullen we het nog een keertje overdoen?”
Nog een paar keer gooien
Proeverij

cd Dramaprojecten (muziek door Jogchem Jalink)

Geur: bladeren
Decor: tent, bladeren (slingers, kettingen, in dozen), grote doorzichtige
bal met bladeren

Benodigdheden: doeken, transparant geel plastic op grote rol, giraf,
dozen, massage-olie (citroen), decoratiemateriaal (maiskolven),
hoofdhuidmassage spin, kokers met rijst, kastanjes, geel papier/ papieren zakken, knisperbroek (uit dierenwinkel), handvogel, (stuiter) ballen,
kranten, muziekinstrumenten
Scenario:
1. Entree: met bladeren
2. Welkom: met krantenmeppertje (namenspel) en
		 bladerketting omhangen
3. Stuiteren (met de bal om de ander heen of tussen de
		 groep door)
4. Storm met papieren zakken/papier/plastic. De storm giert
		 hoe langer hoe harder en gaat weer liggen: onbesuisd
		 wordt onbesuissttttt. Inzet van instrumenten en ballonnen
		 (cd dramaprojecten, track 15 clownerie)
5. Kolder in je kop. Space Walk muziek (cd dramaprojecten
		 track 7). Massage met hoofdhuidspin.
6. Bladerdoop: bladeren opgooien met doeken of bladerbad
		 in tent. Muziek: Autumn Colors/Dance
7. Spelen met (stuiter) bal en doorgebroken spelers
8. Proeverij

	Thema: De geuren van de 		
1.6 nacht

3.

Focus: je neus volgen
Beweging: snuiven, snuffelen
Kleur: zwart en blauw
Word exploration: “Notre langage ne vaut rien pour décrire
le monde des odeurs”
(Patrick Süskind, schrijver van de bestseller Le Parfum)
(Onze taal is niet toereikend om de wereld van de geuren te
beschrijven)
Muziek: Live trompet (jazz, blues, Blues Brothers), geluiden van de
nacht (kattengejank, honden, muizen, uilen), gothic music (Epica gothic metal band), Tom Waits - Heart of Saturday night
Geur: parfum, after shave
Decor: Laken of tent met lampen erop
Benodigdheden: doeken, geurige (zwarte) rozen, knoflook, (Elzas)
wijnen met geurig bouquet, groot wit laken, sterke lamp, speurder/suitrusting (zwarte zonnebril, hoed, vergrootglas), zwarte zonnebrillen, blauwe zitballen
Scenario:
1. Entree: in avondsfeer met (jazz) trompet.
2. Welkom in de nacht, begroeten met de neus
		 Diep inademen – ik ruik ... mensenvlees.
3. Rondspoken: gothic music
4. Geursporen: Speurder gaat op zoek naar de knoflook,
		 rondgaan met wijnbouquet, rozenboeket etc.
5. Schimmenspel: spelen met de schaduwen en de geluiden
		 van de nacht (kattengejank, honden, dierengeluiden).
		 Trompet / Heart of Saturday night
6. Polonaise: je neus achterna met een meezinger
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Thema: Night express

Thema: Nachtleven

Focus: bewegingen van de nacht (expres the night)
Beweging: cadans van de slaap ( buik op en neer)
Kleur: zwart en geel
Word exploration: spoor trekken door de nacht
Context: Gedichtendag met thema “Nacht”
Muziek: Guus Meeuwis - Per spoor, Albert Hammond - I’m a train
Geur: diesel en stoom
Decor: treinopstelling, glazen huis* als disco/ blacklight ruimte
Benodigdheden: doeken, discolamp, zaklantaarns, mijnwerkerslampen

Focus: nachtrust en nachtwerk￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Beweging: wiegen en werken
Kleur: zwart en blauw
Word exploration: de nachten zijn nu langer dan de dagen, dus Carpe

(op hoofd), vangnetjes + ballonnen, conducteursfluitje, markeerstiften, gong
* Het glazen huis verwijst naar de eindejaar acties van Radio 3 FM. Het
is een lattenconstructie die makkelijk uit elkaar te halen is. De wanden
zijn van stevig plastic.
Scenario:
1. Entree met muziek: I’m a train
2. Welkom: in treinopstelling
3. Met elkaar op gang komen (trein in beweging zetten met 		
		 geluiden, gebaren etc.)
4. De trein vertraagt, inslapen met versje Joke van Leeuwen 		
		 (buik op en neer)
		
		 Versje om te mompelen als je niet goed in slaap kunt komen
		
de slome slak slaapt in de slappe sla
		 de slome slak slaapt in de slappe sla
		 de slome slak slaapt in de slappe sla
		 de slome slak slaap idde slappe sla
		 de slowe slah slawidde slawe sla
		 de sllde slll saal asssasssssssss
		 de sll de sll sssssss

noctem (Pluk de nacht)

Muziek: live accordeon, speeldoosjes , Vogeltje wat zing je vroeg, Peter
Seeger - Turn turn turn

Geur: parfum (wierook)
Decor: kussens, grote deken op grond, donkere entree
(door tunnel)

Benodigdheden: lakens, speeldoosjes, zaklampen, wekker, discobal,
nachtdieren (uil, vleermuis, nachtvlinder), sterren, bliksembol, lichtstaven, matrassen/dekens/slaapzakken, (kleine) trampoline, gong, dozen
Scenario:
1. Entree: met accordeon door donkere sluis/tunnel
2. Welkom: met speeldoos, nachtvlinder én muziek
3. De geluiden van de nacht: de uil zat in de olmen
4. Rondspoken (lakens met gaten)
5. Nachtmuziek (accordeon) met bewegingen van de nacht:
		 gapen, strekken, wiegen etc. + dromen maken met elkaar,
		wegdromen
6. Doorwerken (dozen doorgeven, lopende band werk),
		 doordraaien (om je as). Muziek: Turn turn turn
7. Verhaal voor de nacht
8. Onder zeil gaan, met kussens onder grote deken
9. Muziek: Vogeltje wat zing je vroeg
10. Kussengevecht
11. Proeverij

		 Joke van Leeuwen
		 Uit : Ozo Heppie en andere versjes (Querido, 2000)
5.
		
6.
		
7.
8.
9.

Dromen vangen en nachtmerries verjagen
(met ballonnen en vangnetten)
Ruimte verkennen: in glazen huis met disco lamp/
blacklights, muziek: Per spoor
Graffiti op wanden glazen huis met fluorescerende stiften
Nachtwacht (spel) met gong
Proeverij
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	Thema: Aan de slinger
1.7

3.

Focus: komen en gaan (van de jaren)
Beweging: heen en weer
Kleur: rood en groen
Word exploration: de tijd krijgt een zet
Context: laatste bijeenkomst van het jaar
Muziek: Jingle Bells, Let it snow, Mariah Carey - All I want for
Christmas is you, Coldplay - Christmas lights, cimbaal

Geur: dennengroen
Decor: klepels (pollepels met draden vanaf plafond), grote bal gevuld
met kurken, kaartenslinger

Benodigdheden: doeken, slingers (touwen en kokers/pollepels), cimbaal, (muziek)kaarten, postzakken, wattenbollen, zilverfonteinen, kurken, rode sjaals, papierrepen, oude kalenders, nietmachine of
perforator + draad, bekers, kerstversiering (lichtjes, slingers), kerststerren, mos, hulst met rode bessen, dennengroen, oasis, brievenbus*
* Brievenbus: kartonnen doos waar grote gleuf in gemaakt is, die
iemand omgekeerd op z’n hoofd zet
Scenario:
1. Entree: met muziek
2. Welkom: met cimbaal
3. Elkaar toeklappen (heen en weer)
4. Aantikken: tik tak tik tak tik chris (...) tik elly etc.￼￼￼		
5. Slinger van mensen maken en door de ruimte slingeren met 		
		 muziek: Jingle Bells.
6. De post: uitstorten en bezorgen rondslingerende post. 		
		 Rondgaan met brievenbus.
7. Muziek: Christmas lights of All I want for Christmas is you
8. Champagnetoren maken: stapelen bekers + omgooien
		 met slinger
9. Muziek: Let it snow, met laken en wattenbolletjes
10. Slinger maken van papier (scheuren van kalenderbladen/		
		 papier + rijgen of nieten)
11. Proeverij

Thema: Shalom
Focus: zoeken naar warmte
Beweging: bij elkaar kruipen
Kleur: rood en zilver
Word exploration: in vrede bij elkaar zijn, elkaar de vrede wensen
(vrede voor jou, mijn vriend)
Muziek: live gitaar, kerstliederen, Leroy Anderson The Syncopated Clock + Sleigh Ride
Geur: hout
Decor: kerststerren (planten), (papieren) kerstklokken
Benodigdheden: doeken, kerststerren, (kerst) lampjes, sprokkelhout,
watten, (rode) sjaals, triangle, crêpepapier, kerstslingers, aluminiumfolie, zilverfonteinen, kerstverhaal (Nicolaas Allan, “Geen stille nacht”),
engelenvleugels, sireneballonnen
Scenario:
1. Entree: door zilvergordijn met muziek
2. Welkom met triangel
3. Sjaal om voor iedereen
4. Stoelendans met sjaals op kerstmuziek: Sleigh Ride.
		 Iedereen blijft zitten, maar sjaals gaan van hals tot hals –
		 wie geen sjaal omheeft als de muziek stopt, komt in
		 midden van de kring
5. Kerstverhaal. Tip: Nicolaas Allan, Geen stille nacht
6. Klokkenlied: The Syncopated Clock - elkaar toezingen (bim bam),
		 meebewegen op wijzer van de klok
7. De klok slaat twaalf (op triangle): vuurwerk met sirene-		
		 ballonnen + zilverfonteinen
8. Proeverij
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Thema: Starring ...
Focus: nacht, feestmaand en de bühne
Beweging: stralen
Kleur: rood en wit
Word exploration: ik zie sterren voor mijn ogen
Muziek: live trompet en (elektrische) piano, Don Mclean - starry starry
night , Beatles - Mr. Postman

Geur: gluhwein
Decor: tent als blacklightzone met sterrendoek *, veel kerststerren in
het decor, pianomat, boa’s vanaf plafond, piket palen met rood koord bij
ingang, grote rode koffer in het midden
Benodigdheden: doeken, rode loper, triangle, pianomat, kerststerren, rode koffer, fluorescerend materiaal (sterren), fluor stiften, veel
post/ allerlei soorten kaarten, brievenbus(sen), kussens, schaap, lappen,
witte sneeuw (piepschuimkorrels), boa’s, Shel Silverstein “De Gulle
Boom” (boek+ grote copieën), flap-over
* Groot laken waar sterren uit geknipt zijn, langs de randen
afgetekend met rode fluorescerende verf
Scenario:
1. (VIP) Entree: tussen piket palen, rode loper, applaudisserende
		 mensen langszij
2. Welkom met trompet
		 (opmaat “starry starry night” herhalen)
3. Rode koffer introduceren en met veel mime openen en
		 post eruit halen
4. Post rondbrengen (mr. Postman op piano):
		 ieder een stapel post
5. Wandelende brievenbus(sen) laten rondgaan:
		 spel maken van het posten van de kaarten
6. Naar blacklightruimte met sterrendoek waardoor
		 (letterlijk) gezichten oplichten. Spelen met binnen en
		 buiten: hoofd, handen etc. door sterrrendoek steken.
7. Over de pianomat terug in hechte kring
8. (Kerst)verhaal tussen de lakens
		 Tip: Shel Silverstein De Gulle Boom (eventueel uitvergroten
		 en lezen vanaf flap-over: in plaats van omslaan ieder vel 		
		 afscheuren en verfrommelen)
9. Kerststerren uitdelen
10. Proeverij met sneeuwsterren en soesjes

	Thema: Witte Wereld
1.8

3.

Focus: dempen
Beweging: uitkristalliseren
Kleur: blauw en wit
Word exploration: een stille wereld onder een deken van sneeuw
Muziek: Karin Bloemen - De sneeuw (cd ‘Licht”), Guido Gezelle - ‘t
Er viel ‘ne keer (gezongen door Jan Decleir op cd “Denkend aan de
Dapperstraat”) , Ella Fitzgerald - Let it snow , cd Soundeffects Snow and
windstorm
Geur: brood (witte bolletjes)
Decor: vier grote (ronde) tafels in de hoeken
Benodigdheden: doeken, sneeuwschuivers, antivries, warme kruiken,
stukken piepschuim (schotsen), broodbakmachine, brooddeeg (vers
van de bakker), poedersuiker/witte basterdsuiker/bloem, slagroomspuit, spiegels, tandenstokers/satéprikkers (krassen op het ijs), wanten/
sokken, sjaals, mutsen, oorwarmers, blauw papier, noppenfolie
(bubbeltjesplastic), lijm, wattenbollen, blauwe make-up (lippenstift,
nagellak, oogschaduw), vaseline, muziekinstrumenten, lampen en ander
lichtgevend materiaal
Scenario:
1. Entree: met gestamp (sneeuw)
2. Muziek: Karin Bloemen - De sneeuw
3. Welkom: handen warmen met blauwe en witte wanten/sokken
4. Koud hè, wat is het koud hè! Gedempt applaus voor iedereen,
		 wanten uit, blazen in handen, handen voor ogen, warm klop		 pen. Soundeffects: Snow and windstorm
5. Uitkristalliseren naar vier windstreken
• Tafel met witte bolletjes: brooddeeg, bloem, slagroom. Onder		 grond: op noppenfolie.
• Tafel met winter make-up en acessoires:
		 zalf, olie, blauwe nagellak, sokken, sjaals,
		 mutsen, oorwarmers￼￼
• Tafel met winterlandschap: wattenbollen, lijm, witte verf/ stift,
		 spiegel, poedersuiker, basterdsuiker, tandenstokers/		
		 satéprikkers om te krassen, piepschuim. Ondergrond: blauw
		 papier als waterspiegel
• Tafel met geluids- en lichtsignalen:
		 blauwe lampen en ander lichtgevend materiaal,
		 diverse muziekinstrumenten
6. Weer bij elkaar komen in kring muziek: ’t Er viel ‘ne keer
7. Stille rij maken: bewegen en bevriezen
8. Muziek: Let it snow
9. Proeverij met broodjes Rookworst

Thema: Over de streep
Focus: binnenkomen
Beweging: een stap verder gaan
Kleur: oranje en rose
Word exploration: de sprong naar een nieuw jaar
Muziek: live gitaarmuziek, Ekseption - The 5th + Air
Decor: strepen op de grond, rij maken
Materialen: doeken, tape (voor streep), (start)pistool,
lichtslangen, projector, grote bal, (spring)touwen
Scenario:
1. Entree: met streep op de grond en gitaarmuziek
2. Welkom: met sprong binnenkomen en handen schudden
3. Spel: Zevensprong
4. Muziek: Air
5. Ruimte verkennen
6. Op rechte rij gaan zitten: iets onderstrepen van elkaar,
		 met gitaarmuziek
7. Spel: Witte zwanen zwarte zwanen
8. Muziek: The 5th
9. Startschot en over de finish:
• (Rolstoel)race: wie duwt de bal het eerst over de finish
• Kruiwagentje met koppels: de één duwt, de ander loopt
		 op handen
10. Touwtrekken
11. Proeverij

Thema: Spiegelingen
Focus: vooruitblikken en terugkijken
Beweging: weerkaatsen
Kleur: rood en geel
Word exploration: elkaar in de ogen zien
Muziek: Philip Glass - Opening + Facades (cd Glasswork)
Geur: (room)ijs
Decor: spiegels (staand en liggend) gedrapeerd met doeken, kring voor
grote spiegels en belevingshoek rondom liggende
spiegels (spiegeleiland)
Benodigheden: doeken, (hand)spiegels, grote kaars/lantaarn, zaklampen, bak met ijsblokjes, spiegeleiland (teiltjes (ijs)water, noppenfolie,
bellenblaas, gieter, flesjes, waterverstuivers, balonnen, bekertjes,
piepschuim, (scheer)schuim, waxinelichtjes of drijfkaarsjes)
SCENARIO:
1. Entree: met wandelende passpiegel (doek/ doos over iemand heen,
		 spiegel laten rusten op voorkant voet)
2. Welkom: zittend voor de spiegel, contact zoeken via spiegelbeeld
		(zwaaien).
3. Bewegingen spiegelen. In de ogen kijken (wat is de kleur).
		 Bespiegelen van verleden of toekomst. Elkaar de (hand)		 spiegel voorhouden.
4. Spelen met licht voor de spiegel. Muziek: opening
5. Ruimte verkennen. Spiegeleiland.
6. “Elfstedentocht”
		 Schots en scheef door de ruimte gaan,
		 Afroepen van (bekende) plaatsnamen, lied zingen
		1,2,3,4,5,6,7
		 Zo gaat ie goed ja ja
		 Zo gaat ie beter
		 Al weer een kilometer
		 Van mijn schaatsen afgeslepen
		 Tijdens tocht ijsblokjes ronddelen
7. Spiegelparade voor grote spiegel: rij steeds langer maken en via
		 spiegel kijken wie er bij komt. Namen noemen, iedereen in beeld
		 brengen. Muziek: Facades
8. Proeverij
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
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	Thema: In de kiem
1.9

3.

Focus: Graankorrels (250 kilo) en meel van Meelfabriek Krijger
Beweging: graaien en maaien (met de armen als molenwieken)
Kleur: groen en geel
Word exploration: in de kiem gehoord (ipv gesmoord) : basis leggen
voor het nieuwe jaar.
Muziek: molenlied, André van Duin - Sambaballensamba, Beethoven Pastorale (zesde symfonie), cd vogelgeluiden
Geur: pannenkoeken
Decor: tarwebad (opblaasbaar zwembad met graankorrels), grote
bakken
Benodigdheden: doeken, klompen, molen, windmolens, tunnel, kookhoek (kookplaatje, pannekoekenmeel, koekenpannen, stroop, poedersuiker, koksmuts), schorten/ gele poncho’s, 250 kilo tarwekorrels,
meelzakken, tarwekiemolie , teiltjes, schepjes, zeef / wan, lege plastic
flesjes, opblaasbaar zwembad, grote bakken
Scenario:
1. Entree: door de tunnel
2. Welkom: Gelukkig nieuwjaar voor jou
3. Handen masseren met tarwekiemolie muziek: Pastorale (fragment)
4. Molenlied op de plaats (met handgebaren)
		
Zo gaat de molen, de molen, de molen,
		 zo gaat de molen, de moholen.
		 Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken,
		 zo gaan de wieken, de wiehieken.
5.
		
6.
		
7.
		
8.
		
		
9.
		
		
10.
11.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

“Mailen”: in de kring via handdrukken en met gebliep
contact maken.
Ruimte verkennen. Elkaar bestuiven, beslag op elkaar 		
leggen, in de graankorrels duiken!
Tarwe scheppen in de schorten/poncho’s, in optocht bij de
‘molen’ (in het midden) brengen
Molenlied in de ruimte:
4 “armen” vormen en vanuit midden ronddraaien
(eerst langzaam, dan sneller)
Melig: in de kring met Sambaballensamba. Ritme slaan met 		
tarwesamba’s (ter plekke flesjes vullen met graankorrels) 		
of sambaballen
Pannenkoeken bakken
Proeverij

Thema: Timboektoe
Focus: karavaan
Beweging: hobbelen
Kleur: bruin en geel
Word exploration: tocht door de woestijn
Muziek: uit Mali: Amadou & Mariam - Sénégal fast-food,
Boubacar Traoré - solo de Kar Kar, djembé

Geur: zanderig
Decor: tenten (doeken draperen over trappen)
Benodigdheden: doeken, zand(bak), cactussen, (papieren) leeuw*,
palmen, (flessen) water, ventilator, zonnebril, (auto) banden, (grote)
waaiers, schminck
* een Gambiaanse vriend maakte voor ons een grote leeuw
van papier
Scenario:
1. Entree met muziek: Sénégal fast-food
2. Welkom: met waaiers en djembé
3. Paris – Dakar: rollen met (auto) banden
4. Tooien voor de tocht als nomaden. Tulbanden maken met 		
		 doeken. Sluieren tegen het zand. Handen beschilderen.
5. Woestijn in (vrije ruimte). Muziek: Solo de Kar Kar
6. Twee karavanen kruisen elkaar. In twee rijen tegenover elkaar:
		 spelen met lied Tumba Tumba (tekst aangepast): Hard en 		
		 zacht zingen, langzaam en snel. Reisleider geeft met armen 		
		 afstand aan. Karavanen ver weg: armen laag. Elkaar kruisend:
		 armen omhoog.
		
		
Tumba (7x)
		 door het zand door het zand 				
		 trekken karavanen
		 ze gaan niet links
		 ze gaan niet rechts
		 maar trekken rechte banen
7.
		
8.
9.

Wervelstorm: uitbeelden met dans
(wervelende dans met doeken), djembé
Uitwaaieren met waaiers
Proeverij

Thema: Geurenkaravaan

ism aromajockey’s Skyway Foundation

Focus: op weg in het nieuwe jaar
Beweging: karavaan
Kleur: rood en geel
Word exploration: in geuren en kleuren verhalen van
het nieuwe jaar
Muziek: Percu Défi D’Afrique cd Le destin,
Vaya Con Dios - Nah neh nah
Geur: in handen van Aromajockeys Skyway Foundation
Decor: lage tent, parasols met linten￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Benodigdheden: doeken, lintenparasol, linten, zand, stro, touw, sprokkelhout, rood/geel crêpepapier (vlammen), hoepels, claxon, autoband,
groot champagneglas, parasoldoek, dozen, kranten (stokbroden en
appels)
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Scenario:
1. Entree: onder parasol met ruisende linten
2. Welkom: vanuit midden met linten/stralen naar iedereen 		
		 (vastmaken aan hoepel om middel) - Champagnegeur
3. Persoonsgebonden Geur (PGG ipv PGB)
		 Geur koppelen aan een aantal studenten (chocola, appels, brood,
		 leer etc.)
4. Vormen van een Karavaan (als “bus” bij elkaar gaan zitten).
		 Muziek: Nah neh nah
5. Doorkruisen van verschillende landschappen.
		 Geurenreis langs bloemvelden, zandstranden, maaivelden,
		 steppen etc.
6. Bij het kampvuur/ haardvuur (vuurtje opstoken). Djembé
		 (Le Destin) - Wintergloed in geur (hout, glühwein, “spacerijen”,
		dennengroen)
7. Uit(z)waaien onder afdak. Geurenpassage naar de Proeverij 		
		 (koffie, appeltaart)
8. Proeverij

	Thema: Overlappen
1.10

3.

Focus: raakvlakken met elkaar
Beweging: de hand naar elkaar uitsteken
Kleur: blauw en geel
Toelichting: spelen met raakvlakken
Muziek: Diana Ross - Reach out and Touch, Rhythm and Blues
Decor: lappendoek laaghangend vanaf plafond, tunnel bij ingang
Benodigdheden: lichtgordijn in tunnel, lappendoek
(met lusjes, kan opgehangen worden aan de punten)
Scenario:
1. Entree: door de tunnel met lichtgordijn.
2. Verdwijnen onder de lappendoek, groot licht uit
3. Welkom: op de tast, geblinddoekt voelen wie waar zit. 		
		 Aandacht voor achternamen.
4. Muziek: Reach out and touch
		
Reach out and touch
		 Somebodys hand
		 Make this world a better
		 place If you can
5.
6.
		
		
7.
		
		
8.
		
		
		
9.

Verkennen van de ruimte: doek hoger trekken
Spel: voor het lapje houden. Achter iemand gaan staan,
rij maken en raden hoe lang de rij is. Spelen met
(misleidende) geluiden
(Opnieuw) kring maken. Armen naar elkaar uitstrekken om
te kijken of je nog ‘in touch’ bent met elkaar, anders dichterbij
schuiven. Eventueel binnenring (inner circle) maken.
Raakvlakken:
Waarin overlappen we elkaar?
Wat deel je met degene die naast of achter je zit?
Aan wie zijn we gehecht?
Proeverij

Thema: sensoren
Focus: antennes opzetten
Beweging: oren open
Kleur: wit en zilver
Word exploration: een sensor of ‘voeler’ is een kunstmatige
uitvoering van iets dat in de biologie een zintuig heet.
Muziek: live dwarsfluit + basfluit, Sound effects (5cd Box):
Space music
Geur: metaal
Decor: metallic, voorwerpen met sensors (o.a. stenen kikker, hond,
vogel, eend etc. die geluid geven als je er langs loopt)
Benodigdheden: doeken, radio’s met antennes, walkies talkies, mobiele
telefoons, allerhande metalen voorwerpen (bestek, sleutelbossen, bel
etc.), materiaal voor hoorspel (zak chips, bingo-molen, doos hagelslag,
gong etc.)
Scenario:
1. Entree: door de draaideur met dwarsfluit (met doeken draai		 deur vormen of deur die “automatisch” opengaat)
2. Welkom met walkie-talkies
		 (contact zoeken met ieder persoonlijk vanachter gordijnen)
3. Radio gekraak. Radio afstemmen: spelen met de klank van
		 de namen.
		 Hallo hallo , ik ben het vrouwtje van de radio
		 ik zoek contact met (luister goed):
		 ja, knoop dat maar in mijn veter, ik zoek contact met ... 		
		 (raden maar: Peter)
		 nee, hij is vanmiddag niet de Bob, ik zoek contact met ... 		
		(Rob)
		 nee, hij is geen neef van Donald, ik zoek contact met ... 		
		(Ronald)
		 ja, zij heeft het wel gezien, ik zoek contact met ... 		
		(Dien)
		 nee, wat moet ik nou met Frans, ik zoek contact met ... 		
		(Hans)
		 ja, in slagvaardigheid the most, ik zoek contact met ... 		
		 (Joost) etc.
4.
5.
		
		
		
		
6.
7.

Ruimte verkennen met Space music
Hoorspel: spelen met geluiden vanachter gordijnen (een bos
sleutels, een doosje hagelslag, een zak chips, in handen
klappen, op het raam tikken, stoel verschuiven, klakken met
de tong, kusgeluidjes maken) en/of met behulp van
Sound effects cd.
Door de draaideur
Proeverij
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Thema: Stroom

ism mime-speler Job van der Wal

	Thema: Bedrijven van de dag
workshop van muzikanten
1.11

3.

	Alex en Betsie Kloet
Focus: Stroom
Beweging: klappen, open/dicht, aan/uit
Kleur: zwart/wit
Word exploration: in de flow van de Poëzie
Context: Gedichtendag met thema Stroom
Muziek: Sound effects, (5cdBox): Regen
Geur: zwart/wit
Decor: zwart en witte accenten
Benodigdheden: doeken, ventilator, radio, lampen met snoer/
stekker, elektrische apparatuur, muziekinstrumenten, confetti
Scenario:
1. Entree: met mime-speler
2. Welkom: in samenwerking met mime-speler die na het welkom
		 de leiding van de workshop overneemt
3. Een kleine witte of zwarte doek in je handen nemen die je open
		 en dicht doet
4. Donker en licht: een doek over je hoofd en het is donker 		
		 (licht uit/ogen dicht)
5. Explosie van mensen: maak jezelf klein en opeens heel groot
		 en andersom, ook als groep.
6. Muziekstroom: muziek doorgeven, samen muziek maken. Sound
		 effects: Regen
7. Stroom: apparaten in het stopcontact doen zodat ze aangaan
		 (aan/uit knop). Radio, ventilator, lampen, etc.
8. Luchtstroom: met de ventilator confetti de ruimte in blazen.
		 In één groep voor de ventilator staan, zodra deze aangaat naar
		 achter bewegen alsof je door de wind wordt weggeblazen.
9. Waterstroom: allemaal groot doek vasthouden en veranderen
		 in een bewegende rivier
10. Mensenstroom: groep met zwarte en met witte doeken maken;
		 groepen tegen elkaar in laten stromen
11. Doorstromen naar de kantine
12. Proeverij
Ik zoek
Ik zoek een elektricien
om de stroom te herstellen tussen mensen
die niet meer met elkaar praten,
een oogarts om de boze blik van de mensen te veranderen...
een kunstenaar om een glimlach
op het gezicht van de mensen te tekenen...
een metselaar om aan vrede te bouwen...
en een wiskundeleraar om terug te leren rekenen op elkaar.
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Focus: een doordeweekse dag
Beweging: doorlopen van de bedrijven van de dag
Kleur: blauw en geel
Word exploration: muziek geven aan de bedrijven van de dag (oorspr.
Trillingen)
Muziek: live muziek (zang, gitaar, trombone), geluiden van
de zee/dolfijnen, vogelgeluiden, trom
Geur: versgebakken brood
Decor: tent, tafel met boodschappen,
Benodigdheden: doeken, gele poncho’s, instrumenten, wekker, toeter,
levensmiddelen, bloemen, kookspullen, kaarsen,
wierook, dozen, toiletspullen (handdoek, water, zeep),
matrassen, kussens
(Muzikaal) Scenario:
1. Entree: door muur van dozen. Muziek: The walls of Jericho
		 (trombone en gitaar)
2. Welkom met gitaar. Ruimte verduisterd, iedereen languit
3. Opstaan:
• Wakker worden. Vogelgeluiden, hartslag dmv tromslagen
• Iedereen aanroepen. Aansporen met wekker, toeter, fluitketel
		 Lied: Opstaan
• Handen wassen
• Kleren aan/doeken om/ gordijnen open
		 Lied: Morning has broken
4. Ochtend:
• Verkeer komt op gang, verkeersgeluiden
		 Muziek: Opzij opzij (trombone)
• Lopend boodschappen doen
• Banaan halen van boodschappentafel
		 Lied: de grote banaan
5. Lunch pauze:
• Banaan eten, moment van rust, geluiden van de
		zee/dolfijnen
		 Lied: Sailing
6. Middag
• Mensen ontmoeten: handen schudden, hallo zeggen en
		 contact leggen. Lied: When I need you
• Bloem geven, ruiken. Lied: The Rose
• Cafe bezoek. Lied: Kleine café aan de haven
7. Avond eten/ koken:
• Ritme opzetten met potten pannen garde deksels
		 lepels mixer trom en instrumenten
8. Avond:
• Kaarsjes aan en wierook. Lied: What a wonderful world +
		 Dimming of the day
9. Nacht:
• Doeken uit/af. Fluisteren. Lied: Onderweg +
		 Slaap kindje slaap
10. Proeverij: met chips

Thema: Aan de rol
Focus: rolwisselingen
Beweging: rollen
Kleur: groen en paars
Word exploration: Binnenrollen. Wat is jouw rol?
Uit je rol stappen.
Context: Carnaval
Muziek: Rock & Roll: Elvis Presley - Rock around the clock, Chuck
Berry - Roll over Beethoven, Andy Kim - Rock me gently, Kevin Johnson
- Rock & Roll I gave you the best years of my life
Geur: Hot dogs
Decor: overal rollen, tafel voor kokerkunst, open podium
Benodigdheden: doeken (deels opgerold), rolstoelen, wielen/ banden,
tapijt rol, behangrollen, boksrol + handschoenen, ronde boomstam,
opgerolde posters, ronde ton, opgerolde lichtslang, reuze koker, grote
en kleine kokers, lege blikken, touw en versiermateriaal voor kokerkunst
Scenario:
1. Entree: iedereen rolt binnen
2. Welkom en korte toelichting. Bijzonder welkom aan
		 twee nieuwe mensen: welke rol willen jullie spelen in
		 ons theater?
3. Kokervisie: spelen met kokers. Grote koker om je heen. 		
		 Door koker kijken en luisteren. Koker doorgeven op
		 je neus.
4. De ruimte verkennen: rollen en nog ’s rollen. Boksen tegen
		 boksrol. Tapijt uitrollen. Rollen met hoepels en banden.
5. Samen aan de rol: een of twee spelers worden met papier of
		 doeken ingewikkeld door de anderen
6. A chance to dance: Rock & Rollen
7. Koker kunst: cilindervormig kunstwerk maken met z’n 		
		 allen. Koker versieren met lege keukenrollen, blikken etc. 		
		 (tafel in het midden, iedereen draagt iets aan uit decor)
8. Open podium: iedereen wordt uitgenodigd iets in te
		 brengen rondom het thema “Aan de rol”.
9. Proeverij: opgerolde pannekoeken of Hot dogs

Thema: Andersom
Focus: carnavalesk maar dan anders
Beweging: omgekeerd
Kleur: rood en zwart
Word exploration: de wereld op z’n kop
Context: Carnaval (februari)
Muziek: zomers en klassiek
Geur: zonnebrand
Decor: alles zoveel mogelijk op z’n kop, tafels in het midden,

		Thema: Aantrekkelijk
1.12

3.

Focus: aantrekkingskracht, polen en tegenpolen
Beweging: elkaar aantrekken
Kleur: zilver en paars
Word exploration: ik trek mij op aan jou
Context: Valentijnsdag
Muziek: live piano, Raymond van het Groenewoud Trek het je niet aan

Decor: boot, tent als kleedhok met allerlei kleding/ doeken eroverheen en
later als laag aquarium met open dak

Benodigdheden: doeken , touw, passpiegel, bak met spijkers,
elastieken, magneten, hengel (met lood), trap, blikken, boot,
trekkoorden, bel met koord, luchtverfrisser met koord, handdoeken,
(verkleed)kleren, vissen
Scenario:
1. Entree: ontvangst door aanbidders. Live piano: Für Elise
2. Welkom: naam + veel oh’s en ah’s (bewondering)
3. Je optrekken aan elkaar. Voor iemand op de grond gaan 		
		 zitten/ liggen. Hand uitsteken en je optrekken: ik trek mij 		
		 op aan jou (melodietje van maken 2x)
4. Raymond van het Groenewoud
		
Trek het je niet aan
		(...)
		 Ze zeggen veel te veel o het zijn toch zulke schatjes
		 Niets laten ze van je heel En ze zeggen: ha! dat kan je niet!
		 Begin daar maar niet aan En jij denkt dan: dat kan ik niet
		 Ik begin daar maar niet aan Maar ik zeg: Trek het je niet aan,
		 trek het je niet aan Trek het je niet aan, trek het je niet aan
		(...)
5.
6.
		
		
7.
		
8.
		
		
9.

Ruimte verkennen met piano muziek
Magnetisch veld maken met trekdingen (elastieken, sleepboot,
bak met spijkers en magneten) + kleedhok om iets anders aan
te trekken
Spelen in kring met aantrekkingskracht met behulp van twee
grote hoefijzermagneten (blikken vangen, oogcontact etc.)
Allemaal het aquarium in, zoveel mogelijk op de grond.
Magneten doorgeven: wie wordt opgevist? Visser staat buiten
aquarium vanaf trap te hengelen, buiten beeld en op goed geluk.
Proeverij

ballonnen (met losse knoop), kleed op vloer

Benodigdheden: doeken, paraplu’s/parasols, tafelkleden, vloerkleed,
cakejes, bekers, blikjes, emmers, sokken, sjaals, zonnebrandcrème,
ballonnen
Scenario:
1. Entree: beginnen aan tafels (ipv aan het eind) met kleed
2. Welkom bij “Station Space”: met achternamen + tromgeroffel
		 op tafel
3. Tafellakens van tafel trekken
4. Wedstrijd: wie het laatste beweegt, een geluid maakt etc.
5. Zomerse muziek
6. Proeverij: caketjes op de kop, blikjes op de kop, bekers 		
		 op de kop.
8. Alles omdraaien : voorwerpen, namen, terugtellen etc.
9. In kring (tafels weg) uitpakken: schoenen uit en onder 		
		 kleed schuiven, sjaal om benen, sokken aan handen
10. Ballonnen leeg laten lopen (en door de lucht laten vliegen)
11. Schoenen weer vanonder het kleed halen en pasrondje
12. (Neus) insmeren met zonnebrand
13. Race: wie is het laatste aan de overkant (op klassieke muziek)
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Thema: Wapengekletter
Focus: make peace before the sun goes down
Beweging: aanvallen en verdedigen
Kleur: grijs/zilver-blauw
Word exploration: strijdkreet
Muziek: l’homme armé (uit: Guillaume Dufay - Missa l’homme armé),
Komt vrienden in den ronde, live piano

Geur: kruit
Decor: tent als Middeleeuws/ Renaissance kasteel, strijdtoneel, doek als
muur door het midden

Benodigdheden: doeken, fakkels, paardengehinnik, trommel/pannen
met pollepels, vlaggen/ vaandels, armaturen (zwaarden, helmen, schermen), jonkvrouwhoeden met lange lappen stof, knijpflessen tomatenketchup, oude kranten, verband, bloemen
Scenario:
1. Entree: door poort van dozen. Pianomuziek
2. Welkom met vaandeldragers
3. Ruimte verkennen: kasteel bezoeken, ‘bewapenen’ met 		
		 hoeden, helmen etc.
4. Muur optrekken die de zaal in tweeën splijt
5. Muziek: l’homme armé
6. Ten strijde trekken
		 Speech van de twee legeraanvoerders voor de troepen1
		 Inspectie en begroeting van het aangetreden leger
		 In twee partijen aan weerskanten van de muur:
		 actie 1 : om de beurt aanvallen
		 actie 2 : kranten proppen en gooien naar de muur
		 actie 3: muur valt, besmeuren met tomatenketchup
		 actie 4: wegvluchten/ verstoppen
7. Vrede sluiten
		 Rustige pianomuziek overgaand in
		 “Komt vrienden in den ronde”
		 Zoektocht naar mooie woorden2 en verzorgen van de 		
		 gewonden (bloemen in het haar3)
8. Proeverij met pullen druivensap en zoete broodjes
		 (voor de lieve vrede)
Uitbeelden van
“He which hath no stomach to this fight, Let him depart;…
We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me Shall be my brother“
(Shakespeare, Henry V)

1

Ik geloof/ dat het zoeken naar mooie woorden/ beter is/
dan doden en moorden (Jaroslav Seifert, En vaarwel)

2

Be sure to wear some flowers in your’hair
(Scott McKenzie, San Francisco)

3
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Thema: Purple Rain
ism met Syntess
		

Software, sponsor XL

Focus: versterken van elkaar
Beweging: uitvergroten, Size XL
Kleur: paars en roze
Word exploration: veel Syntessizer muziek in deze workshop
Muziek: live gitaar, dwarsfluit en saxofoon met o.a thema’s van Pink
Panther en Purple Rain; Tangerine Dreams - Stratosfear (synthesizer
muziek), Leroy Anderson - Typewriter
Context: (muzikale) medewerking van Syntess Software, één van de
hoofdsponsors (XL) van Space Station
Geur: zoet
Decor: blacklights, tent als filmhuis
Benodigdheden: doeken, fluorescerend materiaal, beamer, laptop, grote
doorzichtige bal, olie, software (zachte materialen), Pink
Panther cartoon collectie op dvd, schuimkorrels/paarse confetti, Pink
Panther pak, boot/matras etc. om te kunnen liggen
Scenario:
1. Entree: met dwarsfluit en Pink Panther (verkleed)
2. Welkom: met vingergeroffel (op tafels) en in samenspel
		 met muziek
3. Intermezzo: live muziek
4. Welkom XL = uitgebreide kennismaking (handen schudden,
		 uit de mouwen steken etc.)
5. Van vingertaal naar digitaal: van 1– 2 – 3 naar 1 – 0
		 (steeds sneller aftellen) (digitaal betekent letterlijk vingertaal)
6. Massage van de vingers
		 Muziek: (Typewriter)
7. Naar het filmhuis: animatiefilmpjes The Pink Panther
8. Live muziek: The Pink Panther
9. Aan het werk met de software: spel maken met zachte en
		 fluorescerende materialen
10. Live muziek: Purple rain
		
Purple rain, purple rain
		 I only want to see you,
		 only want to see you
		 In the purple rain
11. Paarse regen (met blaaskanon)
12. Proeverij

	Thema: Toen wij van
Rotterdam vertrokken
1.13

3.

Focus: op reis gaan, overzee
Beweging: opstappen
Kleur: blauw en wit
Word exploration: we gaan naar verre landen
Muziek: Ketelbinkie (Zeemansliederen), Amadou & Mariam - Sénégal
fast- food) (wereldmuziek), stormgeluiden, Rod Stewart - Sailing

Geur: zee
Decor: schip, doeken als zeilen, tafel met trein
Benodigdheden: doeken, (fleece) dekens,boot, trein, groot stuk doorzichtig plastic, blauwe zitballen, lichte doeken, scheepstoeter, scheepsbel, noodklok, groot stuur/rad, zeilen, matrozenpetten,
ventilator, papegaai, koffers, wereldbol, wereldkaart, loopplank
Scenario:
1. Entree: over loopplank
2. Welkom in kring: met namen en opsommen plaatsen/landen/
		werelddelen
3. Ruimte verkennen: afscheid
4. Inschepen met scheepstoeter of -bel: iedereen zit in het schip
		 (bij elkaar gaan zitten). Zee van doeken rondom
5. Dekens uitdelen
6. Ketelbinkie
		
“Toen wij van Rotterdam vertrokken,
		 met de “Edam” een ouwe schuit,
		 met kakkerlakken in de midscheeps
		 en rattennesten in ’t vooruit... “
7. Mist op het water: we gaan de mist in!
		 (Groot stuk plastic over iedereen)
8. Zeilen op laten bollen met wind (ventilator)
9. Muziek: Sailing
10. Uit de boot vallen: laatste stuk zwemmen/zwembewegingen
11.		 Land in zicht met wereldmuziek Sénégal fast-food
12.		 Proeverij

Thema: Het Getij
Focus: beweging van het water
Beweging: eb en vloed (rollen van de golven)
Kleur: blauw en wit
Word exploration:
Hier gaan over het tij
De maan de wind en wij
(tekst geschreven op steen bij Stormvloedkering/ Neeltje Jans)
Muziek: Ohm (cd Jan Kortie: Lied van de ziel), cd Dramaprojecten
(muziek door Jogchem Jalink), Chopin - Raindrops
Geur: oceaan
Decor: carré van tafels
Benodigdheden: doeken, waterverstuivers, spatzeil, kussens, waterfontein, vissen, kokers, bingo-molen, grote moltons, geurverspreider,
spiegels, slagroom, teiltjes/ emmers, scheerschuim, wit piepschuim, zout
(zee)water, plastic kleed/bubbeltjesplastic, Space plu, flessen (Spa)water,
iets om door te prikken, (oester)schelpen
Scenario:
1. Entree: met Space plu (grote paraplu met brede blauwe linten)
		 en cd Dramaprojecten track 1 (rustige muziek, geschreven op
		 het ritme van de ademhaling)
2. Welkom in kring, begroeten onder Space plu
		
Hier gaan over het tij
		 De maan de wind en wij
		 Wrijving geven: ene hand over andere, over arm wrijven.
3. Om de zee van tafels
4. Rollen van de golven, met kokers op cadans bingo-molen
5. Zeespiegel met schuimkoppen, met scheerschuim op
		 de spiegels
6. Watergekletter: volle flessen water onder lek prikken en
		 langzaam in teiltjes leeg laten lopen. Muziek: Raindrops
7. Deining in het water: spelen met piepschuim
		 en wattenbollen op moltons
8. Eb en Vloed: van de tafels allemaal op een rij aan één kant van
		 de ruimte. Muziek: Ohm, aanzwellende en afnemende muziek.
		 Lang-gerekt doek (10 meter) op cadans van de muziek met 2
		 personen naar voren bewegen tot aan de voeten en weer terug
9. Onder golvend doek naar de overkant duiken
10. Proeverij

Thema: De smaak van water
Focus: de droogte bestrijden
Beweging: spatten en plonzen
Kleur: blauw en wit
Word exploration: verlangen naar water
Muziek: Philip Glass - Opening (cd Glassworks), watergeluiden,
my Bonnie is over the Ocean

Geur: zeewater
Decor: paraplu’s, waterbassin (opblaasbad met water)
Benodigdheden: doeken, boot, emmers, waterballonnen, hoepel, repen
stof, flesje spa blauw voor iedereen, waterschep, gieters, kannen, bellenblaas, sponzen, waterverstuivers, paraplu’s, zeewater, bloemen, steentjes
Scenario:
1. Entree: met waterverstuivers en bellenblaas. Muziek: Openings
2. Welkom: vanuit midden (hoepel = bron) doeken naar iedereen
		 met geluid van klaterend water
3. Groeizaam weer: van klein naar groot. Wie is het langst?
4. Het regent: paraplu’s op en over het doek gaan met water
		 of repen stof
5. Sponzenrace: verdelen in een zoete ploeg en een zoute ploeg.
		 Wie brengt het meeste water over?
6. Waterballonnen doorgeven in omgeknoopte doeken
7. Rondom waterbassin: steentjes gooien, bloemen in het water
		 laten drijven
8. Lied van verlangen: My bonnie is over the Ocean
9. De oversteek: met z’n allen naar de overkant zeilen onder 		
		 golvend blauw doek
10. Proeverij
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	Thema: Magic ei
1.14

3.

Focus: doorbraak van nieuw leven
Beweging: openbreken
Kleur: wit en geel
Word exploration: magie van het voorjaar (ei ei wij zijn erbij)
Context: witte donderdag (voetwassing)
Muziek: How beautiful are the feet (cd The Young Messiah), Mozart Andantino grazioso van Symphony No. 24 in B-flat major, K. 182 (cd
The Mozart Effect)
Geur: bloesem
Decor: gele doeken in het midden, witte doeken rondom (spiegelei)
Benodigdheden: doeken, zout, paaseieren (chocola), mand,
eierdopjes, klutsers, metalen schaaltjes, eieren (aantal hardgekookt), spiegels, koekenpannen, groot stuk plastic, grote kom, parachutedoek*
* de parachutedoek is een grote ronde witte doek, met in het
midden een opening waar je je hoofd door kunt steken
Scenario:
1. Entree: met (wandelende) spiegels. Muziek: Andantino grazioso
2. Welkom: de kluts kwijtraken (met de namen)
3. Tik een eitje: op hoofd, de pan in (sissen), spiegelei
		 (met spiegels rondgaan) of roerei (draaien om de as). 		
		 Inzetten parachutedoek als spiegelei: uitspreiden en
		 uitnodigen om in midden hoofd erdoor te steken
4. Ruimte verkennen met muziek: bakken in de pan en in de zon
		 Muziek: Andantino grazioso
5. Magie: verdwijntruc met eieren onder doek
		 (en andere gegoochel)
6. Eieren zoeken
7. Rondom grote kom eieren klutsen
8. Op eieren lopen of door eieren gaan met blote voeten
9. Voeten wassen. Muziek: How beautiful are the feet
10. Proeverij
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Thema: Doorbraak
Focus: openingen maken
Beweging: Kruipen. Duwen en trekken. Stap voor stap vooruit.
Kleur: zwart/wit
Word exploration: fluisteringen - Ssssh
Context: Alida Gersie Earthtales: “ Out of the darkness they came and
found a new world”.
Muziek: live blokfluit Beethoven’s 5th Symphony met ruimte beelden van
de NASA The King and I - I whistle a happy tune, Westlife - You raise me
up, sound of silence
Geur: klei, aardappelen
Decor: in twee bedrijven :
1. Blackspace – een donkere ruimte met gordijnen en dak
2. Wijde Witte Wereld
Benodigdheden: doeken, zebrapad, pianomat, wekker, waslijn om
attributen aan te hangen, zaklampen, mijnwerkerslampen (op hoofd), led
lights, zwart landbouwplastic als dak, aardappels en aardappelschillen, klei, takken, Alida Gersie Earthtales (boek), schminck voor de
mol, beamer
Scenario:
1. Entree: met blokfluit. De muziek leidt de studenten naar een
		 cirkel in de Blackspace. Bij binnenkomst handen in de klei of
		 zwarte handschoenen/sokken aan. Twee personen worden 		
		 eerste halfuur geblinddoekt.
2. Welkom met namenspel: “Patrick de panter. Dennis de Dog, 		
		 Carla de Cat etc.” Blokfluit muziek voor iedereen.
		 Applaus voor iedereen.
3. Hello darkness, my old friend: de duisternis omarmen. 		
		 uisteren naar de stilte ( sound of silence) die de stem van de
		 studenten versterkt.		
4. Slaapliedje zingen : stilte, want er wil vast wel iemand even 		
		 slapen. Mobieltjes + wekker gaan af wanneer het tijd is om 		
		 weer wakker te worden. Beestenboel omdat iedereen nu
		 dier-baar en aai-baar is geworden.
5. De ruimte verkennen: duwen en trekken. Gebruik van lichten,
		 takken en klei.
6. Wakker roepen van de droom: is er ergens anders meer 		
		 ruimte/meer licht? Stilte tijdens het spelen/projecteren van 		
		 Beethoven’s 5th Symphony met NASA beelden.
7. Op reis. De mol neemt ons mee naar boven, naar de nieuwe 		
		 wereld. “Whenever I feel afraid, I whistle a happy tune
		 (instrumentaal)” Storm geluiden.
8. Doorbraak. Verblindend licht! De Wijde Witte Wereld in. 		
		 Terug in de kring met beeldprojectie.
9. Zingen: You raise me up. 			
		 Multi-sensory story telling. Verhaal uit Earthtales van
		 Alida Gersie.
10. De Proeverij

Thema: Smaakmakend
Focus: beproeven van een aantal nieuwe materialen, werkvormen etc.
Beweging: hoofd omhoog
Kleur: groen en geel
Word exploration: een vrolijke mix om de smaak te pakken te
krijgen van de zomer
Muziek: dwarsfluit (live), Knijn - Rambler of Spring, Madeline Ball - Bye
bye blackbird, Vivaldi - Il Gardellino (fluitconcert)
Geur: munt en rozemarijn (groene kruiden)
Decor: vliegenkappen (bij ingang) en een ritselbos van geel doorzichtig
plastic, groene doeken en gele linten in een deel van de ruimte. Kruidenplanten her en der in ritselbos zetten.
Benodigdheden: doeken, stemvervormer*, massage-apparaten, groen/
gele schuursponsjes, (groen/gele)knijpers, lange
stokken, (hardgekookte) eieren, plantjes, groene kruiden, scrub
* stemvervormer is een kleine megafoon die je stem vervormt en licht
geeft als je praat
Scenario:
1. Entree: met dwarsfluit
2. Welkom: met stemvervormer en dwarsfluit
3. Eitje! Eieren vanuit midden naar liefhebbers rollen over 		
		 lange gladde doek
4. Massage/scrubben Muziek: Il Gardellino
5. Door het ritselbos, kruiden ruiken
6. Knijpers zoeken (voorjaarsschoonmaak): tien knijpers verstop		 pen bij studenten, op broek/trui/schoen etc. De zoeker krijgt
		 opdracht die allemaal op te sporen. Kan ook als race met dub		 bel aantal: wie het eerst de tien groene of gele knijpers heeft.
7. Stokkendans met vier personen. Twee nemen de lange stokken
		 onder de oksels, zittend tegenover elkaar. De andere twee gaan
		 erachter staan en bewegen de stokken op de maat van de muziek:
		 Rambler of Spring
8. Uitzwaaien. Muziek: Bye bye blackbird
9. Proeverij

	Thema: Een goeie grap
1.15

3.

Focus: Space Station krijgt een staart
Beweging: dóórgaan
Kleur: grijs en roze
Word exploration: zeg maar ia tegen het leven
Context: Eerste workshop in het ROC op (witte)
donderdag 1 april 2010
Muziek: Mozart - Dance #12 from The Twelve German Dances, K.586
(cd The Mozart Effect), Saint-Saëns - Intro Carnaval des Animaux
Geur: rozig
Decor: losse panelen + plafondhaken waar doeken aan vastgemaakt
kunnen worden
Benodigdheden: doeken, handdoeken,lachzak, rozen, stormram (lange
stok), poortframe (latjes, hamer, spijkers, groot stuk papier), (speel)
zand, teiltjes, ezelskop + paardendeken, ezelsstaart
Scenario:
1. Entree: in stilte
2. Welkom: ia adem in adem uit, stof afkloppen
		 (i: zou het lukken in het ROC – adem inhouden )
		 ((j)a: het is gelukt, opluchting –uitblazen )
3. Ruimte verkennen
4. Opvoeren van ezel. Muziek: Intro Carnaval des Animaux
5. Lasten afwerpen op ezel in rondgang (kleding, doeken etc.)
6. Ezel zoekt staart:
Ik ben een ezel en geen paard
		 Mijn kop die zoekt mijn staart
		 Rond as draaien, staart rond laten gaan
7. Voeten wassen: spelen met zand en water
8. Opstellen in rij naast stormram. De poort openrammen. Muziek:
		 German Dances # 12
9. Proeverij

Thema: Over de top
Focus: uit je dak gaan
Beweging: opklimmen
Kleur: groen en geel
Word exploration: lente zet stevig aan: alles wat TE
(niet van dat benauwde: alles over de top)
Muziek: live piano en zang, Tina Turner - River deep
Mountain high
Geur: lentebloemen
Decor: groene hoek met tuinpad, later trappen bijzetten in decor
Benodigdheden: doeken, (pot)aarde, lentebloemen, tuingereedschap,
trappen, boek Jules de Corte, ezelskop+ paardendeken, teiltjes, dozen,
kliko, hangmat, schommelbank, grasmat
Scenario:
1. Entree: met (piano)muziek
2. Welkom: langs de (toon) ladder
3. Piano en zang: Sammy (Ramses Shaffy)
4. Hoogwerkers: trappen in decor zetten en spelen met 		
		hoogteverschil
5. Piano en zang: Waarom zijn de bergen zo hoog (Jules de Corte)
6. Een goeie grap: de ezel komt binnen
7. Piano en zang: Zeg Jules (Frans Halsema)
8. Piano en zang: Het Dorp (Wim Sonneveld)
9. Door het tuinpad met kliko
10. Voeten wassen
11. Piano en zang: We zullen doorgaan … (Ramses Shaffy)
12.		 Doorgaan met torens bouwen: dozen of bekers stapelen
13.		 Piano en zang: Zing, vecht, huil, bid … (Ramses Shaffy)
14. Proeverij
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Thema: De kriebels krijgen

Thema: Feeststation

Focus: de lichtheid van het bestaan
Beweging: vliegbewegingen
Kleur: groen en geel
Word exploration: het is lente!
Muziek: Pipo de Clown lied (instrumentaal), Rod - Stewart I am

Focus: feestorkest, de t(r)oon zetten
Beweging: Hoezee
Kleur: (purper)paars en oranje
Word exploration: Doe ook maar mee (naar boek van Quentin

sailing, Strauss - Fruhlingsstimmen Wals

Geur: brem
Decor: vlinders, vliegergordijn(en), waslijn door het midden met groot
kleed (later)

Benodigdheden: doeken, mattenkloppers, waslijn, groot kleed, clownsneuzen, lange grashalmen, kussens
Scenario:
1. Entree: door vliegergordijn
2. Welkom met gekriebel van grassen en niezen
3. Lachkriebels: clownsneuzen op. Kussens onder de trui. 		
		 Wie lacht het eerst? Spelen met mime, schuddebuiken. 		
		 Pipo de Clown lied
4. Zeilen door de lucht als een zeemeeuw of een albatros. 		
		 Armen uitspreiden. Ruimte goed benutten. Muziek: I am sailing
5. Schoonmaakkriebels: groot kleed ophangen en uitslaan met
		 (veel) mattenkloppers
6. Muziek: Fruhlingsstimmen Wals
7. Proeverij

		

onder leiding van vrijwilliger Joke Bot

Blake), kroningsfeest
Context: de troonopvolging van Koningin Beatrix door
Willem Alexander
Muziek: The Police - de do do do de da da da, Snowman - Walking in
the air, Boudewijn de Groot - Land van Maas en Waal (instrumentaal),
Draaiorgelmuziek - Amsterdam medly
Geur: appeltjes van oranje (sinaasappel)
Decor: (muziek)tent, niets aan plafond bevestigen om ruimte open te
houden voor oranjevis die door de lucht komt zeilen, twee lakeien
Benodigdheden: doeken, oranje-materiaal, bestuurbare oranjevis*,
helium, vlaggenstokjes*, (dirigeer)stok, kroon, viooltjes paars/oranje,
troon, vlaggen, twee steken (voor de lakeien, zo gemaakt van karton),
muziekinstrumenten+ kabaalmateriaal (pannen, deksels etc.) , bellenblaas, tissues, munten, centenbakjes, (stem)vork, schoenpoetsspullen,
sinaasappelkistje
* verkrijgbaar als “air swimmer”, te vullen met helium en bestuurbaar op
grote afstand
* vlaggenstokjes (om zelf te maken): twee korte stokken waartussen een
vlaggenlijntje gespannen is, gezien bij Belevingstheater Dot

	Thema: Lintjesregen
1.16

3.

Focus: behangen worden
Beweging: ruisen
Kleur: oranje en blauw
Word exploration: oranje boven, hoera voor …
Context: Koninginnedag met decoraties
Muziek: draaiorgelmuziek - Koekoekswals, Koninklijke militaire kapel Fanfare mars, live zang

Geur: sinaasappels (appeltjes van oranje)
Decor: (helium)ballonnen, lintjesregen in het midden
(linten vanaf plafond)
Benodigdheden: doeken, (helium) ballonnen, dubbelzijdig tape/klittenband, oranje-artikelen, hoepel, grabbelton met inhoud (ballen), rijst
(voor grote ballonnen), serpentine, vlag, vlaggenstok, kroon, confetti (in
doorzichtige bal), linten, kranten
Scenario:
1. Entree: door het lint, met vlaggenparade - Koekoekswals
2. Welkom: vanuit midden (hoepel omdoen) repen stof naar 		
		 een ieder draperen. Live zang: Wilhelmus + oud-Hollandse 		
		 liederen (In een blauwgeruite kiel, De Zilvervloot)
3. Ruimte verkennen - Fanfare mars
4. Braderie voorbereiden: ballonnen opblazen, papier scheuren
		 voor grabbelton
5. Live zang: meezingrepertoire (Land van Maas en Waal)
6. Grabbelen (en andere braderie-activiteiten)
7. Behangen worden (ballonnen hechten op kleding
		 met dubbelzijdig tape). Rondgang door lintjesregen
8. Serpentine
9. Proeverij
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Scenario:
1. Entree: (twee) lakeien tronen ieder naar zijn plaats. Muziek:
		 Amsterdam medley
2. Welkom met vlaggenparade (twee grote vlaggen):
		
Lakeien: Lang leve ... Hoezee
		 Doe ook maar mee
		 Met z’n allen: Hoezee ! (Driewerf Hoezee)
3. Kronen van de koning en vlaggengroet met vlaggenstokjes 		
		 voor/door ieder persoonlijk
4. Schoenpoetsbrigade voor glimmende neuzen door lakeien. 		
		 (Stemmenkoor: één twee in de maat, anders wordt de
		 koning kwaad, maar de koning wordt niet kwaad, want
		 we poetsen in de maat)
5. De ruimte verkennen: slenteren over de vrijmarkt
		 (= rijk versierde ruimte met veel tastbaar materiaal),
		 rammelen met centenbakjes. Muziek: de do do do de da da da
6. Siësta: droomshow met oranjevis. Muziek: Walking in the air
		 (vis besturen vanachter doek of gordijn)
7. De muziektent in: iedereen naar de plaats tronen door 		
		 lakeien op slag van de deksels
8. Orchestra: koninklijk straatorkest. Iedereen een instrument
		 geven of omvormen tot instrument (tot een fluit die bespeeld kan
		 worden door op het hoofd te blazen, tot een klavier dat bespeeld
		 kan worden op de uitgestrekte armen: achter de instrumenten
		 gaan staan in orkestopstelling). “Stemmen” van de instru		 menten. Land van Maas en Waal (instrumentaal)
9. (Lucht) bellen blazen voor de oranjevis die nog een keer 		
		langszeilt
10. Proeverij

Thema: Bal masqué
		 ism medezeggenschapsgroep

van De Cirkel

Focus: Koninklijk (balzaal, maskers) en Oranje (voetbal, lintjesregen)
Beweging: ruisen en walsen
Kleur: oranje en blauw
Word exploration: wij houden van Oranje: van balzaal tot
voetbalveld
Muziek: Strauss/ André Rieu - An der schönen blauen Donau,
André Hazes - Wij houden van oranje
Geur: Chanel No. 5 (of ander parfum)
Decor: spiegels
Benodigdheden: doeken, linten (aan stokken), victoriaanse maskers,
oranje bal, kruiptunnel als hoepel jurk, hoepels, spiegels, speeldoos,
oranje toeters, bel om te schellen, papieren leeuw, muziekkokers
Scenario:
1. Entree: met een doek/loper en zachte (draaiorgel)muziek
2. Welkom: met belletje + buiging, knik of révérence
		 Hee, wie maakt daar zijn entree? Hertog, markies, graaf,
		 jonkheer/ jonkvrouw ..(naam).. van Nassau tot Bourbon Welkom!
		 Afsluitend: Koning, keizer, admiraal – we kennen ze allemaal
3. Maskerade in de Spiegelzaal
		 Victoriaanse maskers opzetten. Iedereen aanspreken met titels
		 (gravin, baron, hertogin). Rondgaan met spiegels en
		muziekdoos.
4. Muziek: An der schönen blauen Donau
5. Ruisende rokken: hoepelrok voor liefhebber en ruisen met 		
		 kokers en linten
6. Oranjeklanten, laat je maar horen! Toeters etc. uitdelen
7. Muziek: wij houden van Oranje
8. Hij is wakker: Koninklijke Leeuw binnendragen
9. Vangspel: 1,2,3 wie heeft die bal, die mooie bal van goud
10. Proeverij

Thema: Out of the blue
Focus: mens, durf te leven
Beweging: tevoorschijn komen
Kleur: blauw/wit
Word exploration: niet blue meer zijn, mens durf te leven
Muziek: live piano en live zang, Sound effects (5cdBox) -

	Thema: Omarm mei
1.17

3.

Focus: vrij zijn, beschermd zijn
Beweging: omarmen
Kleur: wit en geel
Word exploration:
Omarm mij en wees niet koel
wat ik wel weet is wat ik voel
Context: met clown Saar en hondje Chico, in theaterlokaal met spiegelwand. Mei als Maand van de Vrijheid
Muziek: Beatles - Octopus garden, trekzak, Bløf - Omarm me,
Philip Glass - Glassworks
Geur: meidoorn
Decor: spiegelwand, eerst nog afgedekt
Benodigdheden: doeken, blacklights, fluorescerend materiaal, doorzichtig papier, markeerstiften, grote octopus, kaars en (rol)prikkeldraad
(symbool Amnesty International), (stenen)doek om spiegel mee te
bedekken, ballon, (rugby)bal
Scenario:
1. Entree: met clown Saar en trekzak + hondje Chico
2. Welkom:
		
Hier sta ik
		 met mijn uitgestoken hand (uit Bløf, Omarm me)
		 voor jou, voor mij (kring rondwijzen, armen uitstrekken)
3. Symbool van vrijheid: ballonnetje dat vliegt in de lucht.
		 Ballon hooghouden
4. Sportieve omarming: korf maken van armen en spelen met bal,
		 cordon maken met yel (rugby)
5. Muziek: Octopus garden
6. Romantische omarming: om elkaar heen hangen (met octopus)
		 of samen dansen
7. Muziek: Omarm me
8. Spiegel “onthullen” en blacklights aan
9. Ruimte verkennen
10. Muziek: Glassworks
11. Reflectie: voor de spiegel staan
12. Handtekening maken (omtrek hand op papier of rechtstreeks
		 op de spiegel met fluorescerende stift)
13. Achteruit lopen (in spiegelbeeld)
14 . Proeverij

space music
Geur: hemels
Decor: fluitekruid
Benodigdheden: doeken, ballen, licht foam materiaal,
parachutedoek, bogen met papier bespannen
Scenario:
1. Entree met Space music
2. Welkom: wie is hier geland? Waar kom je vandaan?
3. De (muziek)sterren met piano en zang: Ordinary miracle (Sarah
		 Mclachlan), You’re the inspiration (Chicago)
4. Parachute doek uitspreiden in midden, uitdagen om “erin 		
		 te stappen”. Spelen met het doek.
5. Blauwe hoop maken van kleren: van wie is dit?
6. Spelen met hanteerbaar licht foam materiaal : schieten van ballen
		 in de ruimte, lanceren van raket
7. De sterren: Mens durf te leven (Ramses Shaffy o.a.)
8. Bogen in decor brengen en iedereen uitdagen dwars door 		
		 het papier te gaan
9. De sterrenfinale:
• Lena’s song (uit film ‘As it is in Heaven’)
• Gabrielle’s song (idem) gezongen in het Nederlands
		
Ik wil voelen dat ik leef,
		 Alle tijd die ik heb
		 Leven in mijn eigen lijn,
		 Ik wil voelen dat ik leef
		 Weten dat ik er mag zijn.
• The Blessing (Celtic Woman)
10. De proeverij (blauwe kleren terug)
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Thema: Warming up
Focus: opladen
Beweging: schouders eronder
Kleur: oranje en geel
Word exploration: openingsscène zomer
Context: onlangs warmste dag ooit gemeten op een dag in maart
Muziek: Klezmer
Geur: sinaasappel, abrikoos
Decor: kapstok, cactussen
Benodigdheden: doeken, kapstok, landbouwplastic, foam lichten1,
ballonnen, klittenband/ tape dubbelzijdig, abrikozen, sinaasappels, glow
handschoenen2
Foam lichten: lichtgewicht foam staven met verschillende
lichtstanden

	Thema: Hup Holland Hup
1.18

3.

Focus: voetbal
Beweging: rollen van de bal
Kleur: groen en oranje
Word exploration: Hup Holland Hup
Muziek: Put your hands up for P.R. en andere voetbalmuziek
Geur: gras
Decor: gras, dozen, stoelen aan één kant: publieksopstelling
Benodigdheden: doeken, scheidsrechterfluitje, rode en gele kaart, dobbelsteen, voetbalbladen, goaltje, ballen, roltongen, muntstuk, microfoon,
Beker, (grote) mascotte, grasmat, gras

1

Glow handschoenen: witte handschoenen waarvan de vingertoppen
oplichten

2

Scenario:
1. Entree: (jassen aanhouden) met glow handschoenen
2. Welkom: handen schudden
3. Warming up voor het Rijk van de Verbeelding: jassen uitdoen
		 (echt en denkbeeldig) en aan kapstok in het midden van decor
		 hangen. Tijdens handeling een aantal keren “bevriezen”.
4. Warming up met de schouders. Achter iemand gaan staan 		
		 en aanwijzingen volgen:
		
rechterhand op linkerschouder
		 linkerhand op linkerschouder
		 linkerhand op rechterschouder.
		 Zo krijgen we het niet kouder
		 (Melodietje: deze vuist op deze vuist,
		 herhalen met variaties)
5. Warming up voor het Podium. Stil spel, waarbij beurtelings 		
		 iemand even de ruimte inneemt in het midden van de kring:
		 centre-stage gaan.
6. Warming up. Ontspanningsoefening: stel, je wordt wakker
		 in de ruimte en alles is licht: je voeten, je benen … (zelf invullen)
		 Ballonnen rondstrooien (op kleding klitten) 			
		 en doorprikken met cactussen om weer te landen
7. Klezmer: kringdans, naar het midden (handen in de lucht)
		 en weer terug
8. Warming up ondergronds: onder landbouwplastic duiken
		 en spelen met foamlichten en glowhandschoenen
9. Proeverij

Scenario:
1. Entree: suppoosten aanstellen
2. Welkom in het stadion: handen omhoog voor … Muziek:		
		 Put your hands up for P.R.
3. De Wave
4. Inspectie/instructie Oranjelegioen
• fouilleren door suppoosten
• spelregels: rode kaart/ groene kaart
5. Mascotte laten rondgaan (naam verzinnen)
6. Ruimte verkennen: iedereen terug op de plek met iets
		 oranjes aan
7. Aan de rol: publiek verandert in spelers, suppoosten
		 worden coach
8. Poolen: groep in tweeën verdelen
9. Toto met dobbelsteen: uitslag voorspellen
		 (partijen om en om gooien: wie gooit het meest?)
10. Grasmat uitrollen en keuren: iedereen gras in handen geven
11. Opstelling maken
12. Veters controleren
13. Kop of munt voor de aftrap
14. (Aftellen voor) de aftrap
15.		 Wedstrijd verslaan met commentaarstem
16. Herhaling in slow-motion
17. Beslissen met penalty’s
18. Proeverij in Holland Huis

Thema: Chill-out
			
			

ism met leerlingen
Pontes (middelbare school)

Focus: zitten is ook een werkwoord
Beweging: hangen en uitblazen
Kleur: rood en blauw
Word exploration: vet cool , leuke middag scoren
Context: Valentijnsdag, klein hondje is mee
Muziek: muzikale inzet scholieren (dwarsfluit, klarinet, gitaar, zang) bij
workshop en hulp bij opbouw vqn decor, Bob Dylan - Blowin’ in the wind

Geur: kauwgum
Decor: tent laag, doek in midden van decor aan één punt naar
beneden laten hangen (hangplek)

Benodigdheden: doeken, Valentijns accessoires, zitballen, kussens, zitzakken, rietjes, pingpongballen, vingerverf, radio, handschoenen, kauwgum,
rode boksbal, skates, namendoek
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Scenario:
1. Entree: met dwarsfluit (geef me de box)
2. Welkom: scholieren schilderen namen op doek en raden wie wie is
3. Live gitaar en zang: oh oh oh Delilah, variëren met namen
4. Blaasconcerten:
• Klarinet spel en Dwarsfluit
• Kauwgomballenblues (zoveel mogelijk bellen blazen
		 en laten knallen)
• Kushandjes blazen
• Bellenblaas
5. Cooling down. Muziek: Blowin in the wind
6. Fotosessie bij tent
7. Blaasvoetbal
8. Op zoek naar een hangplek, verder schilderen aan namendoek
9. Proeverij (met friet)

Thema: Raddraaiers

Thema: Aan de wapper

Focus: door naar de volgende ronde
Beweging: doordraaien, rouleren
Kleur: lavendel en groen
Word exploration: Vakantie! Overgang naar nieuw studiejaar
Context: laatste keer voor de Zomervakantie.
Muziek: Queen - Bicycle Race
Geur: lavendel
Decor: Rad van Avontuur, fietswielen, beamer
Benodigdheden: doeken, lavendel, Rad van Avontuur, cadeaus,

Focus: vleugels en vliege(re)n
Beweging: klapperen
Kleur: groen en (zilver)grijs
Word exploration: de Pinksterwind en het Songfestival met de veren tooi

bidons, fietsbellen, wielen, fietsbanden (binnen en buiten), velgenlint,
fietspompen, zwembanden, papieren zakken, discolamp
Scenario:
1. Entree: discolamp
2. Welkom: met fietsbellen en zwengel aan het
		 Rad van Avontuur voor/ door iedereen.
3. Ruimte verkennen. Muziek: Bicycle Race
4. Bicycle Race (muziek) met fietsbellen
5. Lekke band: papieren zakken laten knallen
6. Cadeaus voor ieder persoonlijk
7. Beamer presentatie van het afgelopen seizoen
8. Cadeaus vervolg
9. Proeverij: met taart

	Thema: Op vleugels
1.19

3.

Focus: mens en dier (papegaaien)
Beweging: wapperen
Kleur: rood en groen
Word exploration: vleugels geven aan de verbeelding
met de papegaaien
Context: papegaaien (Stichting Vrolijke Papegaai) te gast en fotografe
Jolanda Bot ( www.lacheensnaarhetvogeltje.nl) + songfestival hype met
Anouk (Birds)
Muziek: Anouk - Birds , Vogeltjesdans, Papegaaienlied - Papegaai, een
echo van mijn stem, Annie MG Schmidt - Schipbreukeling
Geur: regenwoud
Decor: takken, touwen, veren + lichte doeken onder armen als vleugels
Benodigdheden: doeken, takken, stemvervormer, stokken, veertjes,
dirigeerstok, fotostandaard met doek, stevig A4 papier, rietjes

van Indiana Joan
Muziek: live gitaar, Jonathan Livingstone Seagull,
Joan Franka - You and me
Geur: tuingroen, munt, komkommer
Decor: glazen huis, overdwars door het midden een smalle lange gang
van doeken maken door ze op te hangen aan dubbele lijnen.
Benodigdheden: doeken, waslijn, vlinders, vogels, ventilator,
crêpepapier, tuingroen, komkommers, munt, vliegtuigen,
zilveren bekers, plastic glazen*, mattenklopper, A4 papier,
rietjes, pingpongballen
* Plastic glazen: in onze voorraad zit een partij stevige glazen van groen
doorzichtig plastic. De kleur is mooi en ze zijn goed stapelbaar,
met behulp van wat kartonnen ertussen.
Scenario:
1. Entree met live gitaar
2. Welkom met live gitaar:
		 De wind waait waarheen hij wil, ik sta bij ..(naam).. stil
3. Klapperen met (gevouwen) papier, vliegtuigjes
		 vouwen en gooien
4. Tussen de doeken door bewegen. Bewegingen van
		 buitenaf volgen. Contact maken via de doeken.
		 Jonathan Livingstone Seagull
5. In de wapperruimte : glazen huis in en plastic wanden
		 aan alle kanten flink laten wapperen
6. Eurovisie Songfestival tune + You and me
7. Toren opbouwen van groene plastic glazen en vanaf
		 twee kanten met proppen zilverfolie bekogelen.
8. Live gitaar
9. Blaasvoetbal: op groot doek met rietjes en (pingpong) bal
10. Bekerfinale (met zilveren bekers). Bekers keren en
		 oplichten: waar zit de bal onder verstopt? Herhalen.
11. Proeverij

Scenario:
1. Entree met muziek: Birds
		
All I need are trees and flowers
		 and some sunshine
2. Welkom: met papegaaien. Spelen met stem/echo
3. Muziek: Papegaai, een echo
		 van mijn stem
4. In vogelvlucht: vleugelgeklapper (met stevig A4 papier)
5. Samenspel met de papegaaien
		 (rondgaan van vogels, op de schouder etc.)
6. Muziek: Schipbreukeling
7. Villa Kakelbont: de ruimte in
8. Stil blaasorkest vormen. Als iedereen bij elkaar staat/ zit, 		
		 (denkbeeldige) instrumenten verdelen. Alle blazers
		 (trompettisten, hoornisten etc.) hebben een rietje.
		 Dirigeren zonder muziek: in stilte blazen op de maat van
		 Papegaaitje, leef je nog . Alleen laatste woord hardop. 		
		 Doorgaan tot we allemaal tegelijk bij het einde zijn:
		 POEF (hardop)
9. Lach eens naar het vogeltje: groepsfoto. Uit het orkest fotografen
		 vragen die vóór de groep een (denkbeeldige) foto maken door
		 onder “camera” doek te duiken. Met z’n allen klikken
		 (tonggeluiden) bij maken van foto.
10. Een veertje laten: veren laten dansen op kleed met
		Vogeltjesdans
11. Proeverij
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Thema: Feel the vibes
		 workshop van Marjan
		

Berkel

en Yvonne Artis

Focus: ritme en gevoel
Beweging: deining van de muziek, voetenwerk
Kleur: groen en geel
Word exploration: voel de trillingen, the rhythm of life
Muziek: Bob Marley - One love en andere nummers, oceaangeluiden,

		Thema: Geschikt
1.20

3.

Focus: overgangsrapport naar volgend jaar
Beweging: bloemschikken
Kleur: rood en groen
Word exploration: Wie is er geschikt voor het volgend jaar?
Muziek: Scott McKenzie - San Francisco, Orgelman

trommel op standaard

(met klein draaiorgeltje)

Geur: zand/ zeewater/wier
Decor: schelpenhoek, zandhoek, bad met zeewater en zeewier,

Geur: bloemen
Decor: rozenblaadjes, grote staande gong, gatendoek bij ingang*
Benodigdheden: doeken, oasis, plantenspuiten, gieters emmers, gong

grote parasollen

Benodigdheden: doeken, trommel met stokken, zonnebrandcrème,
zand, zeewater, zeewier, schelpen, zeester, plastic ondergrond, zwemkuip, zandkuip, handdoeken/badlakens, wrakhout, bloemen, groen
plastic glazen, servetten, cocktail parasols, strandparasollen, groen
doorzichtige opblaasballen, volleybal net (waslijn met doek), ventilator
Scenario:
1. Entree: “Stilte’’..ssst’… oceaan geluiden
2. Welkom heten van de studenten met muziek van
		 Bob Marley (One love) en trommel
		Meezingen:
		
One Love! One Heart!
		 Let’s get together and welcome…
		 (herhalen voor iedereen)
3. Handen / gezicht insmeren met zonnebrandcrème
4. We gaan naar ‘t strand! Ontdekken van zand ,water, wier en 		
		 schelpen. Wie durft met blote voeten?
5. Tijd over? Dan spelen we een potje strand volleybal.
		 De jongens tegen de meiden!
6. Zijn we bruin geworden?? Hebben we door de schelpen 		
		 gewandeld: Applaus voor iedereen!
7. Na het strand gaan we natuurlijk naar een hippe strandtent: 		
		 Picknick met Jamaicaanse lekkernijen!
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(veiling), tuingereedschap, grote losse bloemen, grasdoek, (bind) touw,
haarspelden, veiligheidsspelden, (wilde) bloemen, grote vaas
* Gatendoek: laken waar gaten zijn uitgeknipt, oorspronkelijk afgewerkt
met een notenbalk (kan ook met bloemen etc.)
Scenario:
1. Entree: rozenblaadjes op grond, langs gatendoek met
		 “uitstekende” bloemen
2. Welkom: bloemen houden van mensen, bloemen houden van …
		 in samenspel met draaiorgel
		 (deuntje gebruiken van oude reclame: bloem bloem bloem 		
		 bloem, bloem bloem bloem bloem)
3. Bloemschikken: in groepen of centraal
4. Ruimte verkennen met Orgelman
5. Bloem worden: in ruimte verspreiden als bloemen in
		 ‘t WIJland. Uitdaging om mensen te verbinden met
		 (eigenschappen van) bloemen: waar zijn de rozen, de narcissen,
		 de asters, de distels etc.
6. Kruisbestuiving: Iemand als Bij laten zoemen tussen
		 “Bos Bloemen” door
7. Hooikoorts van stuifmeel: snuiven en niezen
8. Bloemenveiling, met gong : wie is er geschikt voor het volgende
		 jaar? Studenten uit het boeket plukken en in de bloemen zetten
9. Bloemenzee met (rozen)blaadjes. Muziek: Be sure to wear flowers in
		 your hair (San Francisco)
10. Proeverij

Thema: Uit de koker
			 ism Syntess Software
Focus: afsluiting jaar met diploma’s: uit de koker halen
Beweging: uitreiken
Kleur: rood en geel
Word exploration: Wat komt er uit de koker na het tweede
studiejaar?
Context: (muzikale) medewerking van Syntess Software
Muziek: dwarsfluit, (Akoestische) gitaar, Focus - Hocus Pocus,
Beatles - Yellow Submarine, Marco Borsato - Rood, Hair - Let The
Sunshine
Geur: bloemen, (aardbeien, citroenen)
Decor: met kokers (posterformaat) op allerlei manieren verwerkt in het
decor. De diploma’s zitten opgerold in losse kokers en zijn vastgemaakt
aan rode en gele organza doeken om ze eruit te kunnen trekken. Veel
bloemen in het decor. Gele duikvliezen
Benodigdheden: doeken, kokers, projectiescherm met roterende lamp,
geel doorzichtig folie, versierde bogen, bellenblaas, taxi*, muziekdoosjes*, doorzichtige bal + monopoly geld, citroenen en aardbeien,
kokerrokjes, diploma’s, fluisterbuizen*, bekertjes + draad (als telefoons), duikspullen (vliezen + maskers), rode jumpsuit, kussens, vlag,
wimpel, schooltas
* Taxi: attribuut uit musical decor. New York taxi die met
schouderbanden omgehangen kan worden
* Muziekdoosjes: te verkrijgen met veel verschillende (pop)melodieën
waaronder Yellow Submarine. Een vrijwilliger bracht ook haar verzameling in
* Fluisterbuizen: gezien bij Belevingstheater Dot en nagemaakt door
één van onze vrijwilligers. Rood geschilderde regenpijp met knik, die
stemgeluid laat resoneren

Thema: Geslaagd

		
ism met de aroma jockeys van
		Skyway Foundation
Focus: de geur van succes
Beweging: applaus voor iedereen
Kleur: paars en blauw.
Word exploration: Congratulations and Space Sensations
Context: uitreiking diploma’s en presentatie logo ontwikkeld door Iszo
visueel
Muziek: blokfluit , Strauss - The Blue Danube
Geur: paarse en blauwe geuren, PersoonsGebonden Geuren
Decor: blauwe kamer, Purple Lounge, beamer, bloementafel en uitstalling
van diploma’s
Benodigdheden: doeken, bloemen, diploma’s en foto medailles,
taart, vlag
Scenario:
1. Entree: door mensenhaag in geur van lavendel
2. Welkom: met blokfluit en bewonderend gefluit.
		 Herhalen:
		 Omarm mij en wees niet koel
		 want wat ik wel weet is wat ik voel
3. Ruimte verkennen. Muziek: The Blue Danube en beelden van de
		 afgelopen drie jaar via de beamer
4. Diploma uitreiking in geuren en kleuren in samenspel met de aroma
		 jockey die ieder persoonlijk hult in een geur van succes. Portret van
		 de studenten (via de beamer). Toezingen: “Congratulations and
		 Space Sensations / I want the world to know that I’m in love
		 with you.”
5. Taart aansnijden, geschonken door Zeelandia. Presentatie van het
		 nieuwe logo dat op de taart is afgebeeld.
6. Applaus voor iedereen
7. Proeverij

Scenario:
1. Entree: door erebogen, met op achtergrond live muziek 		
		 (buiten en binnen)
2. Welkom: met fluisterbuizen en muziekflarden
		
In spin, vakantie in
		 Uit spuit, het jaar is uit
3. Live muziek: Yellow Submarine
4. Onderwaterwereld met muziekdoosjes bellenblaas, beker		 verbinding, fluisterbuizen, gedicht Onder water van Paul Snoek
5. Opnieuw Yellow Submarine
6. Lichtbeelden inzetten met roterende lamp
		 (mmv Syntess software)
7. Live muziek: Hocus Pocus
8. Weer boven water: Diplomaat (gele taxi, rood pak)
		 brengt kokers
9. Uit de koker: Diploma’s uit de koker trekken
		 Muzikale omlijsting: Let The Sunshine
10. Uit de doeken doen: uitreiking diploma’s met getuigenissen 		
		 afgelopen jaar + cadeau’s
		 Muzikale omlijsting: Vandaag is Rood
11.		 Proeverij
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