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HALLO!

Wij zijn wildpark uit Eindhoven. 
Wij maken theater mèt en vóór kinderen en jongeren en zijn een plek waar zij 
publiekelijk opgroeien onder leiding van professionele makers. 
We maken theater in Pand P, op de Leenderweg en in Parktheater. 
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 kinderen zitten die een ervaring hebben gemist. Die niet samen op de 
fiets of in de bus 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 hebben wij een programma bedacht dat je gewoon op school 
kunt doen.

Speciaal voor deze tijd en speciaal voor Scholen in de Regio Eindhoven, hebben 
we onze voorstelling: “Anne, 10 jaar, wil graag opgehaald worden” geregistreerd. 
De voorstelling kan in de klas op het Digibord bekeken worden. Rondom de 
voorstelling bieden we een nagesprek en een theaterworkshop dat live met actrice 
Anne van der Steen op school plaats kan vinden.

De theaterworkshop gaat in op fysiek spel en is daarom inspirerend voor 
bijvoorbeeld de groep 8 musical. In de workshop leren de kinderen dat toneelspelen 
niet alleen gaat over tekst zeggen, maar ook over hoe je gebruik kan maken van 
emoties en non-verbaal spel. Want de grootste rol hoeft niet altijd degene met de 
meeste tekst te zijn. Het is wat jij ervan maakt! En hoe dan ook is het voor kinderen 
heerlijk om weer eens ‘de vloer op’ te gaan. 



OVER DE VOORSTELLING

De voorstelling gaat over Anne. 

“Anne, ga jij maar eens heel goed nadenken over wat je hebt gedaan!!”

Er is iets ergs gebeurd.
Waarschijnlijk. 
En daarom is Anne is naar de zolder gestuurd. 
Ze zit nu tussen alle andere spullen die vergeten zijn en die niemand meer wil. 
Om ‘na te denken over wat ze heeft gedaan’. 
Anne denkt na.
Koppie erbij.
De denktank aan het werk zetten.
Maar waar moet je dan beginnen?
In deze voorstelling neemt Anne je mee op ontdekkingstocht. Een zoektocht naar 
identiteit. Naar waar je thuishoort. Omdat je erbij wilt horen, maar eigenlijk juist 
ook helemaal niet. Een bijna echt waargebeurd verhaal over de dikke kans dat je 
vader niet je echte vader is. 

regie // Annemiek Nienhuis
Spel // Anne van der Steen
Tekst // Glenn Markensteijn
Voor: groep 7 en 8
Duur voorstelling 55 minuten 
Nagesprek 20-30 minuten
theaterworkshop in overleg
Speelperiode vanaf 1 mei 2021
Kosten onlinevoorstelling en live theaterworkshop (1u): €100 per klas 
Kosten alleen voorstelling zonder workshop: €120 per school

“Puntig en met een ijzersterke timing waarbij het lachen om dat meisje subtiel 
plaats maakt voor meeleven en voelen; alsof je zelf Anne bent geworden. ‘Anne’ is 
jeugdtheater zoals je het als kind, jongere en volwassene graag ziet, omdat je met 
meer bagage naar huis gaat.” - Algemeen Dagblad



EDUCATIE 
De voorstelling zal dus niet live spelen, maar digitaal worden aangeboden. 
Rondom de online voorstelling, zijn we wel “live” aanwezig bij een verwerkend 
nagesprek en een workshop voor de leerlingen. Daarnaast is er een gratis 
lesbrief beschikbaar waarmee je zelf met de kinderen aan de slag kunt. 

WAT MOET IK DOEN ALS DOCENT?
Je krijgt van ons een link naar YouTube waarmee je de voorstelling op een 
afgesproken dag kunt laten zien in de klas. 
Voor de workshop komt Anne live op school. Het zou fijn zijn als daarvoor
bijvoorbeeld een speelzaal beschikbaar is.
De workshop en de voorstelling hoeven niet per se op dezelfde dag gepland te 
worden. Wel is het wenselijk dat de kinderen de voorstelling hebben gezien voor 
ze aan de workshop meedoen.

Interesse of meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons op: 
mail > info@wildpark.nu
of bel > 06 47 66 17 27

Mocht je misschien op dit moment geen belangstelling hebben in dit programma 
maar je bent wel benieuwd naar wat wij maken met en voor kinderen op en voor 
jouw school: wij hebben nog heel veel leuks en gaan graag in gesprek. 

Hartelijke groeten, 
Annemiek Nienhuis & Lenneke Maas

namens Jeugdtheater Wildpark
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