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Praktische info
 

De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten,
dan een korte nabespreking.

Achteraf is iedereen welkom op het podium
 

Het is een monoloog met veel live muziek en
fantasie, geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar,

over een kind dat in de kamer van haar mémé 
op zoek gaat naar een schat,

daarbij enthousiast vertellend over 
het leven van haar mémé.

 



Theater De WAANzin
 

Ontstaan uit het Germanistentheater van de
Universiteit Gent, is het Theater de WAANzin
een onmisbare pijler in het Gentse culturele

leven. Vaak ondergebracht bij de semi-
professionele theaters, blijft de WAANzin

evenwel een amateur-, want niet-gesubsidieerd
gezelschap.

 
Klik hier voor de wegbeschrijving 

naar De WAANzin
Nieuwe Vaart 118 / B004, 9000 Gent

Ingang via de Parallelweg (naast de brug)
 

http://www.dewaanzin.be/contact/locatie
http://www.dewaanzin.be/contact/locatie
http://www.dewaanzin.be/contact/locatie


Impressie door
Angelique Hoste

(die mooie foto's
maakt)



Van en met
Johan Bonner
(die met de gitaar)

Sofie De Mol
(die met de woorden)

Katrien Wemel 
(die die die andere twee

probeert te helpen)

Met dank aan
Anny, 
Wim,
Guy, 

Willem,
Simon,

Angelique
... 

en iedereen die de
wereld van mémé

hielp verrijzen 
 



 
 

Geluk is gooien met een platte kei

in een rivier, tot aan de overkant.

Geluk is zomeravonden in mei,

een glas, een boek, een handje in je hand.

 

Geluk is jam van eigen makelij

met fruit van eigen bomen, zelf geplant.

Geluk is iemand kennen zoals jij.

Vertrouwd, vergroeid, verrukkelijk verwant.

 

Stijn De Paepe

(die we missen)



De muziek
 

I Want My Milk (Woodie Gurthie)
 

Stankuwel (Johan Bonner)
 

Laat ons een bloem (Louis Neefs /
#LIKEME)

 
Loetsebollekezoetse (Biezebaaze)

 
Slaapliedje

 
Blaaspiano (improvisatie in een niet

nader te bepalen toonaard)
 

Tante Selle (De Piepkes)
 

https://www.youtube.com/watch?v=hkEyDiEhlMg&ab_channel=T.A.Sedlak
https://soundcloud.com/2benen/stankuwel
https://www.youtube.com/watch?v=1kW5svARwm4&ab_channel=JPONTHEMOVE
https://www.youtube.com/watch?v=rLVKtoCVL4U&ab_channel=Ketnet
https://www.youtube.com/watch?v=-_tRalj17ls&ab_channel=Biezebaaze-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=QvJ_AMCb91M&ab_channel=depiepkes


 

Nostalgie op scène

Voor het decor gebruikten we authentieke

stukken. De meeste voorwerpen zijn van de

grootmoeder van Sofie zelf geweest (zoals

bvb telegrammen aan de muur) en ook in de

Kringloopwinkel konden we schatten

ontdekken van vroeger. 

De wereld van de actrice is een nostalgische,

de tafel van de muzikant ligt wel bezaaid met

moderne instrumenten. 





Ruth
Leander

Schoolvoorstellingen
in samenwerking met:



"Ik hoop dat iedereen uit deze voorstelling
meeneemt dat een schat niet per se uit goud moet
bestaan, maar het ook simpelweg een verzameling
herinneringen kan zijn die in pottekes en dooskes

passen voor in je zolderhoofd.
 

Ik ben Ruth, en trotse mama van een zoon Leander.
En tot op de dag van vandaag, heb ik mij nog nooit

zorgen hoeven te maken of ik Leander wel zal
kunnen inschrijven in zijn sportclub, of ik wel een

goede winterjas zal kunnen kopen, of ik hem wel zal
kunnen laten meegaan op schooluitstap. 

€ 50 - exact wat deze productie kostte qua decor en
rekwisieten - lijkt niet veel maar sommigen kunnen

hier grootse dingen mee doen...
 

Dat is ook de boodschap die we met Stichting
Pelicano willen uitdragen: 

als iedereen geeft wat die kan, kunnen we
kinderarmoede in België oplossen."

 
Ruth, mama van Leander

Project Manager Stichting Pelicano
 



In België leven 513.000 kinderen in armoede
waarvan 43.000 in extreme armoede. Dit is

gigantisch veel.
 

Stichting Pelicano wil dit probleem helpen
oplossen door deze kinderen de kansen te geven

die ze verdienen en door hun vicieuze cirkel te
doorbreken. Stichting Pelicano gaat deze

kinderen op een duurzame financiële manier
ondersteunen tot ze hun plek vinden in het

werkveld en dit via zorgpartners (voornamelijk
scholen en OCMW’s). Zij gaan erop toezien dat de
financiële steun rechtstreeks naar het welzijn van

het Pelicanokind gaat en niet naar de ouders. 
 

Stichting Pelicano krijgt geen overheidssteun en
is afhankelijk van donaties, testamenten,

bedrijfspartnerships, enz.



Jouw donatie is van groot belang en zal
aangewend worden om het Pelicanokind te

voorzien in de basisbehoeften waar het recht op
heeft: kledij, een warme maaltijd, onderwijs,
medische verzorging, hygiëne alsook sport &

cultuur.
 

Alle info kan je vinden op www.pelicano.be 
Voor vragen, mail gerust naar

info@pelicanofoundation.be of volg ons op 

https://www.facebook.com/stichtingfondationpelicano
https://www.instagram.com/stichtingfondationpelicano/
https://www.tiktok.com/@pelicano_be
https://www.linkedin.com/company/stichtingfondationpelicano/
https://twitter.com/pelicanoBE
https://www.pelicano.be/
mailto:info@pelicanofoundation.be


Zin in meer? 
Altijd welkom op één van de volgende

voorstellingen van Theater De WAANzin!
 

Project DJ
Wat als Don Juan geen "don" was, maar een DJ
op een camping? Een moderne bewerking van
een actueel stuk over hypocrisie vs moraliteit,

monogamie vs polyamorie en gender vs
geslacht. Gebracht door cisgender mannen. 

Dat gaat wat geven...
Van 16 tot 26 maart in onze zaal.

 
Meer info: www.dewaanzin.be

 
 

http://www.dewaanzin.be/producties/detail/project-dj
http://www.dewaanzin.be/producties/detail/project-dj

