
‘We hebben verschillende 
theatergroepen in huis. 
Daarbij is ook een groep 
met een verstandelijke 
beperking. Samen met een 
groep jongeren maakten zij 
een seizoen lang theater.’

Samen theater maken

Een heel seizoen aan het werk, zij aan zij. Het resultaat?  
Een prachtige theatervoorstelling. En een uitverkochte zaal!
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Samen theater maken
•    Laat de voorstelling organisch groeien, gebruik dus geen 

vooraf opgesteld script. Zorg dat beide groepen inbreng 
hebben. 

•    Uitgangspunt: niet de beperkingen, maar de mogelijkheden 
van de mensen staan centraal. 

•    Reken voor 22 spelers op 8 begeleiders en enkele  
vrijwilligers.

‘Het idee achter de voorstelling is: wie is nu eigenlijk 
normaal? De groep heeft dat zelf bedacht. Het is 
gebaseerd op hun eigen eerste, onwennige kennis
making. Die kennismaking is ook de beginscene van 
het stuk.’

•    Laat de gedachte dat beide groepen dichter bij elkaar moeten 
komen zoveel mogelijk los. 

•    Ga uit van het artistieke concept, alleen zo zorg je voor  
goed theater dat je pakt, ontroert en waar je ook echt om  
kunt lachen.

•    Doe geen concessies aan het artistieke concept omdat ‘het nu 
eenmaal gehandicapten zijn’.

‘Na korte tijd heb je niet meer in de gaten dat ze 
gehandicapt zijn.’ 

•    Plan na een heel seizoen trainen meerdere uitvoeringen. 

•    Kunst kan werelden verbinden. Werf daarom ook publiek dat 
geen relatie heeft met de toneelspelers. 

•    Bied de nieuw gevormde theatergroep de mogelijkheid om 
in het volgende seizoen weer een gezamenlijke productie te 
maken.

‘Voordat deze productie startte was er geen contact 
tussen deze groepen. Nu zijn er zelfs vriendschappen 
ontstaan.’

Variaties

*  Bij de muziekschool samen werken aan een concert. 

*  Een gezamenlijk kunstwerk maken bij een kunstencentrum.

*  Samen een sportteam vormen en aan het einde van het jaar 
een toernooi organiseren. 

www.prokkel.nl
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