
Nieuw toneelrepertoire uit 
Oosterhout, Den Bosch, Helmond en Zundert

27 t/m 30 september 2007!
Brabants Bont is ook onderdeel van 

de Theater4daagse 2007 

BRABANTS BONT

Brabants Bont. Dat zijn vier schrijvers. Dat zijn vier voorstellingen uit vier Brabantse plaatsen. 
Speciaal voor het festival de Theater4daagse 2007 zijn er spelers gezocht en teksten geschreven.
Teksten met een heel eigen, lokaal karakter. Of gelden deze lokale thema’s eigenlijk gewoon voor iedereen?

In de week voorafgaand aan de Theater4daagse, gaan de voorstellingen in première op de plaatsen waar ze zijn 
gemaakt. De groepen uit Den Bosch en Helmond spelen in combinatie op beide plaatsen. Ook Oosterhout en 
Zundert spelen hun voorstellingen samen in Zundert.

Nieuw repertoire speelt met lokale identiteit
Bont? Zeker! Dankzij de verschillen in stijl en onderwerpkeuze van de vier stukken wordt een bont palet van 
kleuren en verhalen zichtbaar. Brabants? Bestaat er wel zoiets als typisch ‘Brabants’. Ik waag dat te betwijfe-
len en zo je het al wilt definiëren, verzeil je dan niet onherroepelijk in gemoedelijke en dus afgelikte clichés?
Deze vier nieuwe teksten blijven gelukkig ver uit de buurt van het cliché. Ze gaan ten diepste over wie we 
zijn en waar we thuis komen. Lokaliteit is een geweldige inspiratie voor nieuw repertoire. Het verbindt men-
sen met hun onmiddellijke omgeving. Niet alleen door de herkenbaarheid, maar vooral doordat een schrijver 
wijst naar een element uit die omgeving. Er de aandacht op vestigt en het bijzonder maakt. Identiteit wordt 
zichtbaar en inzichtelijk gemaakt wanneer we ons op een bijzondere manier gaan verhouden tot datgene wat 
er altijd al was, maar nog nooit zó werd gezien. Geen vastgetimmerde zekerheden dus, maar spelen met 
mogelijkheden.

De vraag naar identiteit kan heel persoonlijk zijn, zoals in het stuk van Gijsje Kooter -wie was de blonde 
vrouw die mensen hebben zien lopen in de polder?- maar ook gebonden zijn aan vooroordelen rondom een 
plaats, zoals in het stuk van Janna de Lathouder - wat maakt een Helmonder tot een Helmonder? Prettig is, 
dat het antwoord op dit soort vragen in alle vier stukken een zekere onbepaaldheid in zich herbergen. En dat 
contrasteert mooi met het plaatselijke aspect. In dat spanningsveld valt voor elke toeschouwer, ongeacht 
waar hij of zij vandaan komt, veel te beleven.

Gerard Kooistra
Repertoire-ontwikkeling Kunstfactor Theater

Tijdens de Theater4daagse zijn de vier voorstellingen in Tilburg ook op één avond 

samen te zien in de studio’s Cs 13 en Cs 04 van de Fontys Academie voor Drama. 

vrijdag 5 oktober 19.00 uur en zaterdag 6 oktober 14.00 uur en 19.00 uur.

Kaarten voor de voorstellingen tijdens de Theater4daagse kun je vanaf 17 september 2007 kopen 
via de website van Theater De NWE Vorst, www.theaterdenwevorst.nl, of telefonisch van 

maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 uur en 19.00 uur via 013 532 85 32.

Het schrijversproject Brabants Bont is een samenwerking tussen:

Centrum voor Amateurkunst Noord-Brabant - Kunstfactor Theater - Fontys Academie voor Drama Tilburg 
- H19, centrum voor de Kunsten Oosterhout - Theaterschool Picos, Den Bosch - Annatheater, Helmond.

Productionele coördinatie: Joyce van der Horst (CVA Noord-Brabant)
Artistieke coördinatie: Gerard Kooistra (Kunstfactor Theater)

Brabants Bont werd mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van:

St. Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten - FAPK - provincie Noord-Brabant - 
gemeente Oosterhout - gemeente Zundert - gemeente ’s-Hertogenbosch – gemeente Helmond



‘In het naastgelegen veld wordt een veulen gebo-
ren. Maar het moederpaard accepteert haar veulen 
niet. De boer smeert het in met suikerwater, maar 
nog: het moederpaard accepteert haar veulen niet. 
Ze wil het niet schoonlikken. Dieren likken hun 
jongen schoon. Daarmee laten ze zien dat ze het 
accepteren. Mensen doen het in een badje.’

Op de plek waar iemand een pasgeboren baby achter-
liet die als Engel van het Meer gevonden werd, identi-
ficeren zes mensen zich met deze wanhoops(mis)daad 
en de mogelijke motieven. Ze menen de vrouw te 
herkennen van de compositietekening en zien haar 
lopen in de polder. Ze verbinden zich zo sterk met de 
gebeurtenis dat hun eigen levens verweven raken 
met dat van de vrouw die spoorloos is en het kind 
dat geen toekomst heeft. Ze komen erachter wat ze 
zelf missen en dromen van een mogelijke carrière als 
genetisch wetenschapper.

Veulen ongelikt is een troostrijke belofte tegenover 
een onvulbare leegte.

tekst Gijsje Kooter regie Harold Schraven spel & 

tekstbijdragen Eveline Koster, Joke Smit, Wilma 
School, Ton Niessen, Carlijn Welters, Geertje Wismans 
productie Hetty Willems vormgeving Tineke Feijen
speeldata donderdag 27 en vrijdag 28 september 
in het Annatheater in Helmond, aanvang 20.30 uur 
reserveren 0492 47 52 55 (Annatheater) 
zaterdag 29 en zondag 30 september in de Picos 
Studio van de Verkadefabriek in Den Bosch aanvang 

20.30 uur reserveren 073 681 81 60 (Verkadefabriek)

Den Bosch 
‘Veulen ongelikt’ 
variaties op de engel van het meer

Helmond 
Helmond. Ook 
als je echt wilt
‘Dit is het niet.
Ik weet niet wat het wel is. 
Maar dit is het in ieder geval niet.
Niet wat ik zoek.’

Vijf vrouwen zitten aan de rand van hun stad. Ze willen 
er niks mee te maken hebben, met die stad. Ze willen 
er ook op geen enkele manier mee geassocieerd 
worden. Helmond is iets waar je niet over praat, als je 
er vandaan komt. Je klaagt er hooguit over.

Dat doen ze dus ook: klagen over hun stad van 
herkomst en dromen over de stad van hun toekomst. 
Welke stad dat is, weten ze nog niet helemaal. Maar 
als ze daar eenmaal aangekomen zijn, dan zullen al 
hun problemen opgelost worden. Al liftend hopen ze 
de stad verlaten. Een kijkje in de Helmondbeleving van 
vijf inwoners ervan.

tekst Janna de Lathouder regie Lavínia Freitas Vale 
Germano spel Loes Gruyters, Marlies Magermans, 
Carla Sonnemans, Sladjana Spasojevic, Marianne 
Urlus productie Annatheater vormgeving Vincent 
van Ojen, naar een idee van Tineke Feijen kostuums 
Astrid Magielse-Dix techniek Hein Simons
speeldata donderdag 27 en vrijdag 28 september 
in het Annatheater in Helmond aanvang 20.30 uur 
reserveren 0492 47 52 55 (Annatheater) 
zaterdag 29 en zondag 30 september in de Picos 
Studio van de Verkadefabriek in Den Bosch aanvang 
20.30 uur reserveren 073 681 81 60 (Verkadefabriek)

Annatheater, Floreffestraat 21 a, Helmond 

‘Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit leuk heb 
gevonden, carnaval.
(…) Na een paar van die wagens had ik het wel 
gezien.
Ik verveelde me kapot.
Ik wilde naar huis.
Dat durfde ik natuurlijk niet te zeggen.
Dat hoor je niet te zeggen hier.’

Pascal wil al zijn hele leven weg uit Oosterhout. Daan 
houdt van het vertrouwde en gelooft niet dat het gras 
ergens anders groener is. Een derde personage is 
Marek, een Poolse jongen die tijdelijk in Oosterhout 
woont om te werken. Hij probeert zich staande te 
houden in een vreemd land en niet ten onder te gaan 
aan heimwee.
De dag na het feest der feesten dringt de bittere 
waarheid door.
Lang gekoesterde dromen spatten uiteen.
Verlangens worden de grond in geboord.
Voor allen wordt de toekomst asgrauw.

tekst Eva Keuris regie Ton Biemans spel Nicole 
Caron, Wim Hendriks, Theo Koopmans en Anton 
Rademakers productie Kim Schrier, H19 vormgeving 
Tineke Feijen
speeldata zaterdag 29 september in het Dorpshuis 
van Den Hout (zonder de voorstelling uit Zundert) 
aanvang 20.30 uur reserveren 0162 492 884 (Uitpunt 
Oosterhout)
zondag 30 september in Cultureel Centrum Van Gogh 
in Zundert (met de voorstelling uit Zundert) aanvang 

14.00 uur reserveren 076 597 19 99.

Oosterhout 
Aswoensdag

Zundert 
Saus 
‘Wij leven aan de weg.
Wij leven van de weg.
Wij pakken alles aan.
Wij zijn altijd open.’

In afwachting van de kisten met dahlia’s vertellen 
enkele mensen – samen en aan elkaar –verhalen die 
zij zelf al lang kennen. De verhalen van de mensen aan 
de weg, zoals van Piet en Riet, in hun ‘laatste winkel 
voor de grens’. De weg die het dorp heeft gevormd, 
eeuwenlang. Wie kwam er voorbij. Wat bleef er 
hangen.

tekst Peter Dictus regie Ad van den Kieboom spel & 

tekstbijdragen Mariëtte Haazen, Nicole Godrie, Twan 
Zopfi, Toine Hereijgers, Jacqueline de Jong, Jeanne 
Kerstens, Rinus Schouwenaars, Wouter Hendriks, Ad 
Evers, Linda van den Hombergh, Mieke Bastiaansen 
en Rianne Verhaeren productie Twan Zopfi vormge-

ving Tineke Feijen speeldata zondag 30 september in 
Cultureel Centrum Van Gogh in Zundert (met de voor-
stelling uit Oosterhout) aanvang 14.00 uur reserveren 
076 597 19 99.

Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45,  ’s-Hertogenbosch Dorpshuis Den Hout, Houtse Heuvel 24a, Den Hout

Cultureel Centrum van Gogh, Molenstraat 5, Zundert


