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VOORSTELLINGEN VOOR JONGEREN  2017 - 2018  

 

Di 10, wo 11 & do 12 okt. 2017, 19:30 

Danstheater AYA – Sluier 12+ (succes herneming) 

Genre: Danstheater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

Zij kijkt uit het raam. Er hangt sluierbewolking. Maar zij wil zon.  

Hij is zon. Zij wil weten wat zij voelt. Voor hem. Maar hé, dat  

mag niet. Haar ouders, broers en neven houden een oogje in het zeil.  

Eén oogje? Nee. Duizend-en-een-oogjes. 

Sluier is een ontroerende danstheatervoorstelling over leven tussen twee 

werelden. Met het ene been in de Nederlandse cultuur. Met het andere been 

in de cultuur van je ouders. Om die spagaat te kunnen maken, moet je lenig 

zijn. Vooral in je hart.  

 

Concept/regie: Wies Bloemen | Choreografie: Wies Bloemen i.s.m. de dansers | Dans: Laila el Bazi, Mouna 

Laroussi, Zino Schat, Chérif Zaouali  | Zang: Karima el Fillali  | Muziek: Kaveh Vares, René Thie  

 

 

Wo 18 & do 19 okt. 2017 (20 okt. succes optie) 16:00 & 19:30  

Toneelgroep Oostpool/Sonnevanck – Gender 12+ 

Genre: Theater in een vrachtwagentrailer (voor de deur Krakeling) 

Prijs: € 12,00 p.p. incl. drankje  

 

Merel is een jongensachtig meisje. Josha is een meisjesachtige 

jongen. Bij de wc’s van de plaatselijke club waar vanavond een 

schoolfeest in volle gang is, bespreken twee jonge mensen de invloed 

van hun sekse op het leven en welk hokje daarbij past. 

Al decennia lang lijkt het afgelopen met het traditionele man/vrouw denken. Toch is het nog steeds niet 

duidelijk wat een gender of gender neutraliteit nu precies is. Wat maakt een jongen een jongen en een 

meisje een meisje? Een voorstelling over de rol van geslacht, intimiteit en sociale verwachtingen die op het 

spel staan. 

Tekst: Magne van den Berg | regie: Timothy de Gilde | met Josha Stradowski en Merel Pauw | vormgeving: 

Janne Sterke | dramaturgie: Flora Verbrugge | coproductie: Theater Sonnevanck 
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Di 31 okt, wo 1 & do 2 nov & di 12, 13 en 14 dec 2017, 19:30 

Maas Theater en Dans – 100% selfmade 12+ (succes herneming) 

Genre: Danstheater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

100% Selfmade laat zien dat twijfelen een onverwachte bron van 

inspiratie kan zijn. Een voorstelling over groeps-struggles, durven 

falen en nietsontziende liefde voor dans. Met spectaculaire trucs, 

strakke groepsformaties, veel verschillende dansstijlen en een vette 

laag humor. DOX en Maas theater en dans werken met een team van 

jonge makers en dansers: stoere gasten, van oorsprong breakers. In 

najaar 2015 maakten DOX en Maas een succesvolle tournee met 

100% Selfmade. 

 

Concept/regie/choreografie: Arthur Rosenfeld i.s.m. Erik Bos, Niels van der Steen en de dansers | 

Spel/coaching: Victor Mentink |dramaturgie: Moos van den Broek |artistiek advies: Hildegard Draaijer | 

dans: o.a. Dane Badal, Erik Bos, Thomas Bos, Liam McCall, Mohamed Naaleye, Cris van Tol  

 

Di 14 t/m do 16 nov 2017, 19:30  

NTjong – In mijn hoofd ben ik een dun meisje 12+ (succes herneming) 

Genre: Theater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

Be perfect, Be the true you  

Een hilarische en brutale performance over het ongegeneerde verlangen naar 

schoonheid en de worsteling met je (puber)lichaam. 

 

Als je er fantastisch uitziet dan moet je wel gelukkig zijn. Toch? In een wereld waarin glamour en 

lichamelijke perfectie het ideaal zijn, is iedere blik in de spiegel een confrontatie met je zelfbeeld. In een Las 

Vegas-achtige setting gaan vijf heel verschillende meisjes the ultimate challenge aan: de strijd om absolute 

controle over hun uiterlijk. 

 

Regie: Noël Fischer, regie-assistentie: Muriël Besemer, dramaturgie: Martine Manten, acteurs: Tessa Jonge 

Poerink, Kaatje Kooij, Shertise Solano, Willemijn Zevenhuijzen, Eva Zwart  

 

 

Ma 27 nov 2017, 19:30 

Marmoucha – Enkele Reis 12+ 

Genre: Muziektheater / Prijs: € 12,00 p.p. incl. drankje 

 

Een muziektheatervoorstelling over vriendschap en radicalisering. Een 

realistisch beeld van de Nederlandse buitenwijken en is bedoeld als 

tegenwicht voor de bekende mediaclichés.  

 

Het verhaal van drie jonge vrienden met verschillende karakters: Zakaria, de gangmaker en levensgenieter 

heeft maling aan wat mensen van hem denken. Sara, de doortastende idealist is in staat bruggen te slaan 

en harmonie te brengen. Mo, een rusteloze denker vol trauma’s zoekt houvast en denkt die in de islam te 

vinden. Wanneer Mo zich verliest in een rigide interpretatie van zijn religie komt de vriendschap onder druk 

te staan. Hoe gaan de vrienden om met andere overtuigingen en levensstijlen? Hoe reageren zij op onrecht 

en noodlot?  

Regie: Karim el Guennouni, tekst: Jenny Mijnhijmer, spel: Sanae Casita, Hamda Belgaroui, Said el Abboudi  
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Di 28 nov t/m vr 1 dec 2017, 19:30 

Theater Artemis - Kruistocht, geen kinderboek 14+ 

Genre: Theater / Prijs: € 12,00 p.p. incl. drankje 

 

Hele generaties groeiden op met Thea Beckmans ‘Kruistocht in 

spijkerbroek’. Ook op Marjolijn, Sadettin en Jetse maakte het boek een 

onuitwisbare indruk. Kruistocht. Jihad. Twintig jaar geleden leken deze 

begrippen nog geschiedenis. Maar sinds elf september voeren wij in onze 

moderne spijkerbroek weer nieuwe kruistochten. En wie weet wat de toekomst brengt? Wie 

zou Beckman over 500 jaar aan het woord laten? Geradicaliseerde jongeren uit Amsterdam 

West? De kinderen van boze PVV stemmers? Met een sterke link naar de actuele tijd maakt 

‘Kruistocht, geen kinderboek (werktitel)’ een reis van middeleeuwen naar de verre toekomst. 

Voor een nieuwe blik op angst en beeldvorming en de grote strijd tussen oost en west.  

Pagina 4 informatie over bijbehorend educatieproject! 

 

Educatie/meespeelproject voor 15 leerlingen  

Ongeveer 15 leerlingen (individueel) van een VO scholen kunnen zich aanmelden om mee te spelen in deze 

voorstelling. Leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen van het artistieke proces. Ze gaan in gesprek 

met de makers en met elkaar. Ze eten voorafgaand aan de voorstellingen samen met de cast en crew en 

ontdekken zo hoe het eraan toe gaat bij een professioneel gezelschap. Vervolgens hebben zij een 

belangrijke rol in de voorstelling: kortom een super ervaring. Informatie/aanmelding: 

Ludmilla@krakeling.nl  

 

Van/met: Marjolijn van Heemstra, Sadettin Kirmiziyüz, Regie: Jetse Batelaan 

Bijzonderheden: met een leger van jongeren uit de stad. Een coproductie van Theater Artemis, Trouble Man 

en St. Marjolijn van Heemstra 

 

 

 

Do 7 dec 2017, 19:30 

DEGASTEN – We the people 13+ 

Genre: Theater / Prijs: € 12,00 p.p. incl. drankje 

 

We offeren ons allemaal wel eens op. Voor een ander. Voor jezelf. Om 

iets groots te bereiken. Wat betekent het brengen van offers in de 

huidige maatschappij? We willen onbaatzuchtig zijn maar stiekem 

verwachten we een tegenprestatie. Opofferen kan heroïsch zijn, maar soms is een wanhoopsdaad. Zijn wij 

in deze individualistische maatschappij nog wel in staat om offers te brengen? Of draait uiteindelijk alles 

toch om jou. 

 

Regie: Elike Roovers & Rutger Esajas, Spelers: Sander, Daphne, Jonathan, Chantal, Mounia, Steven, 

Christopher, Sara, Mingus, Thom,  Bitha, Ozan, Nuhr en Ziggy 

 

 

 

 

 

mailto:Ludmilla@krakeling.nl
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Vr 8 dec. 2017, 19:30  

ISH – Dwang 12+ 

Genre: Dans / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

 “De grond is lava, dus als je daarop komt ben je dood!” Een heel 

onschuldig kinderspelletje. Maar wat als je écht gelooft dat je doodgaat 

als je de grond aanraakt? Dat je pas een goede dag hebt als alles, maar 

dan ook alles, klopt? In ‘Dwang’ worstelen vier mensen, ieder op zijn 

eigen manier met een dwangneurose. In een meeslepende voorstelling 

waarin popping, hiphop en toneel de verbinding aangaan, nemen we 

een kijkje in het hoofd en de vervreemde realiteit. Een wereld waarin er gevaar schuilt in de voegen tussen 

stoeptegels en de meest saaie dag zorgt voor onbeschrijfbaar geluk. 

 

Producent: Stichting Balls, Regie: Marco Gerris & Lara Wakelkamp, Cast: Yordana Rodriguez, Argil Randon-

Le Couvreur e.a. 

 

 

Vr 15 dec 2017, 19:30 

Maas Theater en Dans – Solo 14+ 

Genre: Fysiektheater / Prijs: € 10,00 p.p. incl. drankje 

 

Solo van Nas en Jim is een egotrippend duet in de vorm van een nonchalant 

electropopconcert. Met een line-up aan arrogante acts en zelfzuchtige 

(pop)songs proberen ze met elkaar te communiceren door het de hele tijd over 

zichzelf te hebben. Met een selfiestick als wankel houvast, bezingt Solo van Nas 

en Jim de tragiek van de narcistische mens. Wat als je de hele wereld wilt 

bereiken, en het maar niet lukt voorbij je eigen spiegelbeeld te kijken? Een 

muzikale performance met veel eigenliefde, zelfspot, harde beats en een ode 

aan de meest ijdele songs uit de huidige pop- en rapcultuur. 

 

Spelers/makers: Nastaran Razawi Khorasani & Jimi Zoet, Concept: Nastaran Razawi Khorasani, 

Dramaturgie: Tobias Kokkelmans 

 

 

Ma 15 & di 16 jan 2018, 19.30 

George en Eran – George en Eran lossen wereldvrede op! De finale 15+ 

Genre: Komedie/theater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

In de muzikale conflictkomedie ‘George & Eran lossen Wereldvrede op! De 

Finale’, keren de twee vrienden voor een laatste keer terug op het podium. 

George ondernam een reis richting moederland en strandde in Lesbos waar hij 

elke dag honderden landgenoten aan zag spoelen in overvolle en beschadigde 

boten. Hij deed wat hij kon en droeg zoveel zijn schouders dragen konden. 

Eran trok vol goede moed naar Den Haag en ondernam een reis die hem leidde 

langs beleidsmakers en wetgevers. Via Brussel langs Parijs naar Berlijn om te 

praten met mensen die het verschil kunnen maken. In dit slotstuk van hun bewierookte trilogie hebben zij 

de sleutel gevonden waarmee ze de poorten openen die naar Wereldvrede zullen leiden. 

 

Concept, tekst & spel: George Elias Tobal, Eran Ben-Michaël, Regie: Koos Terpstra, Muziek: Pascal van Hulst, 

Niek-Jan Lathouwers, Anton Hoogvliet 
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Ma 5 feb 2018, 19:30 (succes herneming) 

Toneelgroep Oostpool/Theater Sonnevanck – Bromance 15+ 

Genre: Theater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

Bromance is een tragikomedie over ontluikende liefde. Het veilige dorpsleven van 

de jongens Tim en Bo wordt op z’n kop gezet als stadsjongen Jonas arriveert. Wat 

gebeurt er als gevoelens van vriendschap, jaloezie en verliefdheid zich 

vermengen? Een prijswinnende familievoorstelling over beginnende liefde en de 

angst om anders te zijn. 

 

Tekst: Joachim Robbrecht, regie: Timothy de Gilde, vormgeving: Janne Sterke, lichtontwerp: Wiel Coopmans, 

componist: Bart Rijnink, dramaturgie: Flora Verbrugge, Spel: Daniel Cornelissen, Willem Voogd en Marius 

Mensink 

 

 

Di 20 & wo 21 feb 2018, 19:30 

BEER muziektheater – Dit is geen dagboek 12+ (succes herneming) 

Genre: Muziektheater / Prijs: € 12,00 p.p. incl. drankje   

   

Een paar jaar na de zelfmoord van zijn moeder wordt Boudewijn ‘ziek’.  

Hij is totaal apathisch en komt zijn bed niet meer uit. Zijn vader geeft hem een 

stapel cd’s en een leeg schrift en stelt hem voor de keuze: als Boudewijn niet 

elke dag iets in het schrift schrijft en naar de muziek luistert zal zijn vader hem 

persoonlijk bij een psychiater afleveren. Met tegenzin kladdert Bou de zin ‘Dit 

is geen dagboek’ voorin het schrift en zet hij zich aan zijn ‘strafwerk’. Het 

schrijven blijkt voor hem een uitlaatklep.  

 

Regie: Aike Dirkzwager, Tekst: Erna Sassen, Muziek: Beethoven, Bruckner, Charles Ives, JacobTV, John 

Adams, Philip Glass, Spel: Rene ́Groothof en Daniel Cornelissen 

 

 

 

Ma 12 t/m vr 16 mrt 2018, 19:30 

DOX/NBprojects – Role model 12+ 

Genre: Dans / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

Sterk. Poëtisch. Kwetsbaar. Rauw. Mooi. Onzeker. En alles daartussen. 

ROLE MODEL is een performance waarin funk en moderne dans op elkaar botsen. 

Zes vrouwelijke dansers presenteren zich in vol ornaat; ieder met een andere 

achtergrond, een uniek talent en een eigen danstaal. De persoonlijkheden 

spatten van het podium af. Dit is de mens achter de danser; gevoelig, maar ook 

fier en met lef. ROLE MODEL pleit voor meer solidariteit onder vrouwen, met 

respect voor ieders eigen kracht. Met sterke woorden gerapt, gesproken en gezongen vieren we de 

individualiteit. 

 

Concept & idee: Nicole Beutler & Magne van den Berg, Regie: Nicole Beutler, Tekst: Magne van den Berg, 

Cast: 6 vrouwelijke dansers 
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14 t/m 15 mrt. (16 mrt succes optie) 2018, 16:00 & 19:30  

Toneelgroep Oostpool/Sonnevanck – Princess 14+ 

Genre: Theater in een vrachtwagentrailer (voor de deur Krakeling) 

Prijs: € 12,00 p.p. incl. drankje 

 

Nadja moet “functioneel” naakt in deze voorstelling. Dat staat in 

het script van Princess. Maar vandaag, midden in de tournee, 

heeft Nadja daar geen zin meer in. Hoezo moeten Tarik en Sven niet “functioneel naakt”? Dat is anders, 

volgens Sven. Tieten zijn kunst, een piemel is een piemel. Tarik vindt het naakt ook niet kunnen. Sowieso 

vindt hij de vrouw in het stuk een slet. Hoezo een slet, ze doet waar ze zin in heeft, mag dat niet!? Het 

vrouwbeeld in deze voorstelling slaat nergens op. Kan het ook anders? Al spelend, improviserend en 

redetwistend herschrijven de drie acteurs het stuk zoals het in hun ogen zou moeten zijn. Ongemakkelijk 

eerlijk vragen ze zichzelf en elkaar: vind jij een vrouw evenveel waard als een man? 

 

Tekst: Tjeerd Posthuma | regie: Flora Verbrugge | met o.a. Olaf Ait Tami en Whitney Sawyer | dramaturgie: 

Timothy de Gilde | coproductie: Theater Sonnevanck 

 

 

Di 20 t/m do 22 mrt 2018, 19:30 

NTjong i.s.m. DOX – Bloedlink 14+ 

Genre: Theater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

Gijzeldrama in een klaslokaal 

In een probleemklas heeft een docent haar leerlingen totaal niet in de hand, tot ze 

een pistool vindt in één van de schooltassen. Ze gijzelt haar leerlingen, zet de 

verhoudingen op scherp en begint een manipulatief spel. Eindelijk is het stil in de 

klas. De leerlingen en docent komen tegenover elkaar te staan in heftige discussies over afkomst en gedrag, 

goed en fout, over lui zijn en verantwoordelijkheid. Confronterend muziektheater voor jongeren en hun 

docenten. Losjes geïnspireerd op de Duitse toneelhit Verrücktes Blut van Nurkan Erpulat en Jens Hillje.  

 

Regie: Casper Vandeputte, Dramaturgie: Martine Manten, Spel: Samora Bergtop & diverse DOX-ers 

 

 

Ma 9 t/m vr 13 apr, 19:30 

Danstheater AYA/De Toneelmakerij – I call my brothers 14+ 

Genre: Danstheater / Prijs: € 13,00 p.p. incl. drankje 

 

Een bom is geëxplodeerd, een stad verlamd van angst. Amor dwaalt door de 

straten en doet zijn best niet op te vallen. Maar wat is normaal gedrag als 

iedereen zo wantrouwig naar je kijkt? Lijkt hij niet verdacht veel op de dader, 

dezelfde afkomst, dezelfde zwarte rugzak? Is hij misschien de dader, of zijn het 

de ogen van anderen die hem langzaam veranderen in de gehate terrorist?  

Voor het eerst slaan de Toneelmakerij en AYA de handen ineen voor een 

gezamenlijke voorstelling over angst, vooroordelen en terrorisme. Het publiek kruipt in het hoofd van een 

jonge man en volgt hem 24 uur van zijn leven. Dralend door de stad, op het felle ritme van de dans, wordt 

hij door zijn eigen schaduw op de hielen gezeten. De telefoon waarmee hij zijn brothers belt is zijn enige 

draad met het leven. Langzaam vervaagd de grens tussen realiteit en fantasie, tussen dader en slachtoffer, 

tussen speler en danser. 

 

Regie: Liesbeth Coltof, Choreografie: Wies Bloemen, Tekst: Jonas Hassen Khemiri, Regie: Liesbeth Coltof, 

Cast: 4 dansers, 4 acteurs 


