
Muziektheater vol beeldende poëzie en dans 
     
Iedereen kan hier terecht komen, zegt mijn vader. 
Hij vult een oneindige stapel formulieren in en ik 
moet stil zijn. Het duurt al zeker honderdtien uur. 
Er is een hoge balie, met daarachter twee blauwe 
handen. Ze zeggen wat we moeten doen, maar ik 
begrijp het niet.
Mensen komen en gaan. Een meisje aan een 
infuus danst zo licht, ik denk dat ze kan vliegen. 
De jongen die net naast me zat heeft geen armen 
en benen, maar hij kan alles. Je kunt hier ook 
verdwalen. Door de gangen loopt een vrouw met 
zo’n groot hoofd dat ze bijna omvalt.  
En ik, ik ben gewoon anders. Dat is juist goed, 
zegt mijn vader. Er is al zo veel hetzelfde. 

Een muzikale voorstelling over een 
wachtkamer waar niemand wil zijn. 
Waar de muren bewegen, mensen 
wankelen en toch overeind blijven. 
Acteurs en dansers met en zonder een 
beperking, verbeelden samen met live 
muzikanten een wereld vol 
tegenslag en hoop.

  

Kom kijken met je organisatie

Soms lopen de dingen anders dan je had 

verwacht. Van kleine betekenis, of met 

grote impact: je ontdekt dat een vriend een 

depressie heeft, je krijgt een kind met een 

beperking, een collega komt in een rolstoel 

terecht. Je maakt je zorgen, je zorgt voor 

iemand of je hebt zorg nodig.

Zowel privé als op het werk zijn dit 

situaties die iedereen kan tegenkomen. 

Dan is het niet gek dat er op de werkvloer 

soms momenten ontstaan die lastig of 

oncomfortabel zijn.

Daarom willen we je graag uitnodigen om 

samen met je collega’s te komen kijken naar 

Als het anders loopt. We weten uit ervaring 

dat door samen op een ontspannen manier 

iets te beleven, er een opening kan ontstaan 

om op een andere manier met elkaar in 

gesprek te komen. De dagelijkse dilemma’s 

worden daardoor makkelijker bespreekbaar. 

Samen kijken naar een voorstelling kan zo’n 

beleving zijn. Speciaal voor organisaties 

zoals die van jou hebben we daarom het 

onderstaande aanbod gemaakt.

Voorstellingsdata

februari
25 feb 19.30  Grand Theatre

26 feb 14.30  Grand Theatre 

27 feb 14.30/19.30  Grand Theatre

28 feb 14.30  Grand Theatre

maart
16 mrt 19.00  Lawei Drachten

20 mrt 19.30  Grand Theatre

21 mrt 10.00/13.00  Grand Theatre

22 mrt 11.00/16.00  Grand Theatre

27 mrt 10.00/14.30  Harmonie Leeuwarden

28 mrt ntb   Harmonie Leeuwarden

april
05 apr 09.30/12.30  Posthuistheater 

  Heerenveen

Boeken

Heb je interesse of wil je meer weten, 

neem contact op met Eva Hetharia.

 

eva@hethoutenhuis.org  -  06 155 353 00

Pakket 1 - €650,- 

- 15 voorstellingskaarten.*

- Een drankje vooraf.

- Een nagesprek in de zaal. Dit 

gesprek duurt ongeveer 15-20 

minuten en is gezamenlijk met publiek 

dat op dat moment in de zaal zit. 

- Een intensief gesprek met 

professionele gespreksleider, volgens 

de Deep Democracy methode. Dit 

gesprek vindt binnen een week na de 

voorstelling plaats in het gebouw van 

de organisatie. 

Pakket 2 - €300,- 

- 15 voorstellingskaarten.*

-  Een drankje vooraf.

-  Een nagesprek in de zaal. Dit 

gesprek duurt ongeveer 15-20 

minuten en is gezamenlijk met publiek 

dat op dat moment in de zaal zit. 

*  In overleg is het mogelijk om meer  

 personen mee te nemen. 


