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KEN JE ONS? 

Wij zijn Wildpark. Wij maken theater mèt en vóór jongeren en kinderen en bieden  
een plek waar zij publiekelijk opgroeien onder leiding van professionele theater-
makers. Normaal gesproken spelen wij voorstellingen op scholen en in theaters.
Maar dan kan nu even niet. 

Daarom willen we jullie komen opzoeken! 
We weten dat achter elke niet gespeelde voorstelling jongeren zitten die een 
ervaring hebben gemist. Jongeren die niet samen op de fiets naar het theater zijn 
gegaan, niet naast elkaar hebben gezeten in het donker en niet gegiebeld hebben 
om of nagedacht hebben over wat ze gezien hebben. 

Daarom heeft Wildpark een online programma ontwikkeld, bestaande uit een 
digitale voorstelling en een educatie format. De voorstelling kunt u samen in de 
klas bekijken, of als de situatie daarom vraagt vanuit thuis volgen. Het educatie 
format presenteren we indien mogelijk live en anders via een Teams-sessie. 

Speciaal voor deze tijd maken we een online voorstelling:
“De voorstelling waarin misschien dankjewel wordt gezegd”.  
In deze brief vertellen we je graag nog wat meer over de inhoud van de voorstelling 
en de mogelijkheden op korte termijn.



WAT GA JE ZIEN

In deze voorstelling zijn we getuige van een venijnig maar ook herkenbaar spel 
tussen twee generaties. We ontmoeten een moeder en een dochter. Ze houden 
van elkaar. That’s for sure. 
Toch ging de moeder ineens heel erg haar emoties voelen. Dat heb je soms.
Ze schreef een brief, want er moest haar iets van het hart. Natuurlijk had ze dit ook 
gewoon in een gesprek kunnen bespreken, maar meestal loopt dat dan toch uit op 
irritaties en met deuren slaan enzo, dus daarom leek het haar slim om te kiezen 
voor een andere vorm. Een brief dus. 
De dochter, die net aan haar beloofde gouden bergen begint, wil deze brief graag 
met jullie, jongeren van dezelfde generatie, delen. 

‘De voorstelling waarin misschien dankjewel wordt gezegd,’ stelt brutaal de vraag 
of de jongere generatie niet alles te veel op een presenteerblaadje heeft 
gekregen. De hele wereld is tenslotte keurig voor hen ingericht. 
Maar is het niet zo dat “de volwassenen” hen in een wereld hebben laten 
opgroeien waarin wordt voorgesteld dat alles mogelijk is? Waarin er geen grenzen 
zijn aan het geluk en je voor 6 euro naar Londen kunt vliegen. 
Wie is nou eigenlijk waar verantwoordelijk voor? 

Regie & concept // Lenneke Maas
Spel // Annemiek Nienhuis, Julia Hesdahl 
 
Duur voorstelling 30 minuten inclusief randprogramma 50 minuten (1 lesuur)
Speelperiode vanaf 26 april
Kosten in overleg: richtprijs € 6 per leerling

De acteurs sp
reken je graag al even!

https://www.youtube.com/watch?v=GAXkHjIEVog



EDUCATIE 
De voorstelling wordt niet live gespeeld, bieden we digitaal aan. 
Rondom de online voorstelling, zijn we wel fysiek of via Teams aanwezig bij een 
voorbereidende inleiding of verwerkend nagesprek aangevuld met een opdracht 
voor de leerlingen. 

WAT MOET IK DOEN ALS DOCENT?
U krijgt van ons een link waarmee u de voorstelling kan laten zien in de klas. 
Voor de live educatie komen wij ofwel live in de klas als dat mag, en anders zorgen 
wij voor een live verbinding. 

Interesse of meer weten?
mail info@wildpark.nu
of bel 06 47 66 17 27

Ben je op dit moment niet geïnteresseerd in het online aanbod, maar wel 
benieuwd naar de projecten die Wildpark aanbiedt en wat de mogelijkheden 
zouden zijn voor uw school, we gaan graag eens vrijblijvend met je in gesprek.

Hartelijke groeten, 
Annemiek Nienhuis & Lenneke Maas

namens Jeugdtheater Wildpark
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