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‘Het Houten Huis maakt van ‘Blinde Vlek’ een
magische gebeurtenis.’
Dagblad van het Noorden

‘Regisseur Maarten Smit heeft van
dit taaie gegeven een oogstrelende
voorstelling weten te maken waarin
spel, acrobatische toeren, bewegende
objecten en live muziek een prachtige
eenheid vormen.’
Theaterkrant

Station Noord
Dit project is in 2018 gestart vanuit Station
Noord; het talentontwikkelingsprogramma
van de grote podiumkunstorganisaties uit
de drie noordelijke provincies. In 2021 wordt
Blinde Vlek geproduceerd door Het Houten
Huis i.s.m. Wabi Sabi.
Educatie
Samen met de leerlingen onderzoeken we de
werking van technologie op hun leven. Wie
is er de baas over wie? Welke (onbewuste)
invloed heeft technologie op de keuzes
die je maakt, op dingen die je denkt en op
wensen die je hebt? Hoe kun je technologie
gebruiken om het leven naar je hand te
zetten?
Bij de voorstelling leveren we educatiemateriaal dat het (reflectie)gesprek
ondersteunt. Dit kan uitgebreid worden met
een workshop in de klas.

Info voor theaters
speelplek
theaterzaal
aantal bezoekers
max. 250 personen
afmetingen
theaterzaal min. 10 x 8,5 x 5 m
let op: speciale rigging (zie technische lijst)
prijs
enkele voorstelling: € 1500,theaters en scholen buiten regio Groningen,
Friesland en Drenthe
STIP Theaterproducties
info@stipproducties.nl
020-6230623
theaters en festivals binnen de regio
David van Griethuysen
david@hethoutenhuis.org
050-7370250 / 06-19168062
Info voor scholen
klassen
po: groep 8
vo: vanaf de brugklas (alle niveaus)

Over de technologie die iedereen verb(l)indt
De technologische evolutie dendert voort. Het gaat zo snel dat het moeilijk is
om bij te benen. Regelgeving en veiligheidsmaatregelen lopen altijd achter.
Bijna onopgemerkt verdwijnt onze privacy en worden onze persoonlijke
gegevens verkocht.
We worden omringd door robots en computers die ons zichtbaar en
onzichtbaar bestuderen. Ze kunnen ons helpen, onze levens redden, maar ze
kunnen ons ook op zorgwekkende wijze manipuleren…

Blinde Vlek is een muzikale, acrobatische poging om mensen kritisch te laten
kijken naar de gevolgen van de moderne technologie.
concept & regie: Maarten Smit
een coproductie met Wabi Sabi

speelplek
theaterzaal (afmetingen zie theaters)*
aantal bezoekers
max. 200 leerlingen incl. begeleiders
prijs
enkele voorstelling: € 1500,twee voorstellingen op één dag: € 2650,scholen binnen de regio
Suuz van Wijk
suuz@hethoutenhuis.org
050-7370250 / 06-41844653
*Is er geen theater in de buurt, dan is het mogelijk om in
de gymzaal te spelen. Dit dient een moderne gymzaal te
zijn (min. 12 x 21 m), voorzien van ringenstel. De gymzaal
is die dag niet beschikbaar voor andere lessen.

