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VOORGESCHIEDENIS

Meer dan vijftien jaar geleden kwamen John van Gelder en Johan

Hobo elkaar tegen tijdens de opnames voor het televisieprogramma

.voor kinderen 'Het Kinderkoofkafé'.

Twee acteurs, ongeveer van geliîke leeftijd, de een doof, de ander

horend. Toen ontstond het idee om samen theater te maken, een idee

dot pas onlangs werd gerealiseerd.

Johan Hobo is een van de oprichters van theatergroep Hobo en John

van Gelder een van de oprichters van Hondtheater. Theatergroep

Habo maakt voorstellingen voor de jongste kinderen van het basis

onderwijs. Eenvoudige heldere verholen, waarbij visuele elementen

en muziek een grote rol spelen.

Handtheater geeft theatervoorstellingen in de Nederlandse Geba

rentaal voor een gemengd publiek van doven en horenden.

Beide gezelschappen zagen voordelen in een co-productie. Voor de

medewerkers van Theatergroep Hobo bood dit samenwerkingspro

ject de mogelijkheid om de Nederlandse Gebarentaal, een visuele

taal met een krachtige fysieke expressie, te integreren in de eigen

werkwijze.

Voor Handtheater verschafte dit samenwerkingsproject de mogelijk

heid om het eigen kunnen te spiegelen aan collega-theatermakers met

een jarenlange ervaring in het theater maken voor kinderen.

Verder was het tot stand brengen van een tweetalige voorstelling, zon

der gebruik te maken van tolken, voor beide groepen een uitdaging.

De laatste tijd nemen steeds meer theatergezelschappen het initiatief

om een of meer voorstellingen voor kinderen door tolken te laten ver

talen in de Nederlandse Gebarentaal. De tolken staan op het podi

um, naast de adie en tolken de tekst van de sprekende acteurs in de

Nederlandse Gebarentaal. Een voorbeeld van deze werkwijze is

Klokkenluider van de Notre Dame van Opus One . Het voordeel van

deze manier von werken is dat ten minste enkele voorstellingen voor

dove kinderen worden ontsloten. Het nadeel is dal de kinderen van

de actie naar de tolk moeten kijken, en vice versa, waardoor ze of

een deel van de actie missen óf een deel van het verhaal.



Het Speeltheater Holland is een stap verder gegaan. Een van de

acteurs is de (dove) Billy Seago. Hij is onderdeel van de actie. Hij

speelt mee als acteur en vertaalt in zijn rol waf er wordt gezegd.

Voordeel is dat dove kinderen het verhaal gemakkelijker kunnen

volgen omdat de 'tolk' en de actîe in een oogopslag zijn te volgen.

Nadeel is dat de voertaal van het stuk het gesproken Nederlands is.

De NGT wordt alleen gebruikt om het Nederlands te vertalen.

Vandaar dat Hobo en Handtheater het als een uitdaging zagen om

te streven naar gelijkwaardigheid tussen het Nederlands en de

Nederlandse Gebarentaal op het podium. Dit streven leidde tot de

voorstelling Brekebeen.





KORTE INHOUD

Brekebeen is een theatervoorstelling voor dove en horende kinderen

van 4 tot 8 jaar, over rivaliteit, vriendschap en fantasie .

Vragen als: 'Wat wil je', 'Hoe bereik je wat je wilt?' en 'Is het wel

zo leuk als ie dromen vervuld worden?' worden op een luchtige

monier in de voorstelling verwerkt.

De poppen worden gespeeld door twee horende actrices en een

dove acteur. In hun onderlinge communicatie maken ze gebruik van

de Nederlandse Gebarentaal en het gesproken Nederlands. Op

een vanzelfsprekende en speelse wijze verduidelijken ze elkaar.
Visuele elementen versterken het geheel.

Daar zit Donna, de pronkpop, de pracht- en praalpop, tegen de koude
keldermuur:
Maar waar is haar weelderige pruik? En waarom is haar jurk zo ver
sleten? Ze ziet er niet uit, die pronkpop met haar kale kop.
'Toen ik nog een baljurk aan had en zwarte pijpenkrullen met linten in

mijn haar, draaiden ze aan de sleutel op mijn rug en don begon ik te
dansen, ' zegt ze verdrietig.
Sloeber ligt opgevouwen in een mond. Opvouwen kan Sloeber goed.
Je bent een lappenpop of je benthet niet. En dat hij niet horen kan, zo

zonder oren, is geen probleem. Hij wappert gewoon metzijn honden.
'Ik ben toch de beste,' gebaart hij. 'En dat ik geen oren heb, maakt
niets uit. Ik trek gewoon een muts over mijn kop.'
Donna knikt somber.
Door zitten ze don, Donna en Sloeber in de koude kelder onder de
speelgoedwinkel. Alles om hen heen is kapot, kaduuk, verroest en ver
sleten.
Alleen als de sirene gaat, komen de poppen tot leven. En voor de rest
is het wachten en wachfen tot de deur van de kelder opengaat en de

boos van de speelgoedwinkel de trap afkomt. Don word je misschien

opgehaald om opgeknapteen nieuwleven te beginnen.
En die dag gáát de deur open. Maar er komt geen baas. Met veel
geraas dondert een clownspop naar beneden. Een clownspop met
peenhaar en flaporen, en een gebroken been, en een naam die niet
bij haar past. Jip.



'I Is wel even wennen, zo met zijn drieën, maar uiteindelijk worden ze
de bestevrienden. Tot op de dag dal de deurweeropengooien Donna
word: opgehaald.
Sloeber vouwtzich op van verdriel. En Jip snuit haar rode neus fol hij
rooier is dan rood. Zullen ze haar ooit weer terugzien? Hun Donna...





DOELSTELLING
EN DOELGROEP

Doel ste lIing

De doelstelling van Brekebeen is een tweetalige voorstelling te

maken die toegankelijk is voor een gemengd publiek van horende

en dove kinderen.

De voorstelling is inmiddels 21 maal gespeeld en bezocht door

1913 dove en horende kinderen en volwassenen. (Zie bijlage 2.) Uit

de reacties van het publiek blijkt dal de doelstelling ruimschoots is

gehaald.

Perfect was het samenspel tussen Donna, Sloeber en Jip. Je hebt
gewoon nietdoor dof er gebruikgemaakt wordt van twee talen. Toen
ik aan mijn zoon van viifvroeg of hij Sloeber kon verstaan, reageer
de hijzeer verbaasd: 'Natuurlijkl'
De kinderen vonden het de normaalste zaak van de wereld dat ie ook
met je handen kan praten en hadden absoluut nietdoor dat jullie voor
stelling uniek is. Dat is een groot compliment.

Mechteld Overkamp - Van den Beid,

beleidsmedewerker Nationaal Revalidatie Fonds.

Ik heb samen met mijn vierjarige, horende nichtje genoten van deze
geweldige voorstelling. Volgens haarpraatte die indiaan 'gewoon met
zijn handen'en 'dieprinses wilde verkering mef 'm'. Geen woord over
anders zjjn, alleen 've! zielig dof die prinses bij haar vriendjes weg

moest.
Een aanrader dus en ik ga de voorstelling zeker nog een keer bekij
ken.

Erika Zeegers,

directeur van Dovenschap, landelijke belangenorganisatie voor doven.



Voor de horende kinderen gaf de aanwezigheid van dove kinderen

een extra dimensie. Vaak stonden ze met open mond te kijken noor

de communicatie in de Nederlandse Gebarentaal tussen dove kin

deren onderling en tussen dove kinderen en hun ouders.

Voor de dove kinderen was het een belevenis om samen met horen

de vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes, neer het theater

te gaan en daar te kunnen genieten van een voorstelling die voor

iedereen begrijpelijk is.

Sommige dove kinderen bezochten de voorstelling meerdere keren

en namen dan weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes mee.

Bij de voorstelling in Brielle zot een doof meisje op de eerste rij.

Doris van 4 jaar. Na afloop wilde ze de zaal niet verlaten, moor

keek hoor ogen uit noor het afbreken van het decor en noor John

van Gelder en Ali Shafiee die met elkaar communiceerden in NGT.

Ze trok hoor moeder aan haar jas en geboorde luid en duidelijk:

'Als ik groot ben, ga ik ook toneelspelen.' We zullen nog minstens

een jaar of tien, vijftien op Doris moeten wachten, maar in de tus

sentijd moet ze wel voldoende aanbod krijgen om haar toekomst

droom gestalte te kunnen geven. Brekebeen heeft tenminste een

steentje hieraan bijgedragen.

Doelgroep

Theatergroep Hobo richt zich op (horende) kinderen van de onder

bouw van de basisschool (groep 1 tot en met 4). Bij deze productie

zijn ook dove kinderen in diezelfde leeftijdscategorie bereikt.





WERKWI3ZE

Cursus Nederlandse Gebarentaal

John van Gelder is in januari 2000 begonnen met een gebarencur

sus voor de twee horende actrices en de horende regisseur. Als basis

heeft hij het cursusmateriaal gebruikt (boek en videoband) dat is

ontwikkeld voor zijn lessen aan de Hogeschool Holland. Begonnen

is met het opbouwen van een basislexicon in de Nederlandse

Gebarentaal. Daarnaast bekeken de actrices en de regisseur video

films en lazen zij enkele boeken.

Hoewel er, meestal wekelijks, lessen hebben plaatsgevonden in de

maanden januari tot en met opril en september tot en met november

2000, was het aantal lessen toch te weinig om een basisvaardig

heid in NGT te ontwikkelen.

Daarbij kwam dat er in de planning van Handtheater te weinig tijd

was gereserveerd voor de lessen, zodat deze vaak 'even tussen

door' moesten worden gegeven. We hebben de tijd en energie die

het kost om een vreemde taal te leren, en dan nog wel een visueel

manuele taal, onderschat. Voor foekomstige samenwerkingsprojec

ten is het raadzaam om het leren van NGT ruim in tijd en geld te

begroten.

Tweetaligheid

Het script is geschreven in het Nederlands en in eerste concept ver

taald in de Nederlandse Gebarentaal door Sereh Muller, voor wie

de NGT de moedertaal is, Sandra Markies, een ervaren tolk, en

Mieke Julien.

De tweetaligheid bracht een aantal problemen en bijzonderheden

met zich mee

De horende actrices moeten een aantal keren zowel gebaren als

spreken. Gelijktijdig spreken en gebaren is voor iemand die dat niet

gewend is lastig. Het vereist veel oefening om zowel de gebaren als

woorden op een natuurlijke wijze te uiten.

Omdat de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal en het

Nederlands van elkaar verschillen, moest er op verschillende plaat-



sen in de tekst gezocht worden noor een compromis. Om een voor

beeld te geven:

Bij de zin: 'Bij mi] heeft zo'n stom kind mijn haar afgeknipt' is het

duidelijk dat dat in het verleden is gebeurd, omdat de voltooid ver

leden tijd wordt gebruikt.

In de NGT wordt de verleden tijd aangegeven aan het begin van de

zin door het gebaar voor 'vroeger' te maken.

Dat betekent dat de actrice terwijl zij zégt 'bij mij', moet gebaren

'vroeger',

Op sommige plaatsen was het niel mogelijk om gelijktijdig te spre

ken en Ie gebaren, omdat de grammaticale structuur van het

Nederlands en de NGT te veel verschilden, en is een andere oplos

sing gekozen.

Donna zegt in het stuk: 'Wij zijn weggegooid, omdat we

kapot zijn',

Sloeber gebaart tegelijkertijd: 'Wij kapot, daarom wij weg

gegooid.'

Voor de communicatie in de Nederlandse Gebarentaal is oogcon

tact van essentieel belang. Niet aankijken is synoniem aan niet lui

steren. Voor de horende actrices was het in het begin moeilijk om

dat fe begrijpen en in praktijk te brengen. Dat komt omdat bij

gesproken talen het niet noodzakelijk is om elkaar aan te kijken

onder het spreken.

Als de dove acteur geen oogcontact kon maken, hield hij op met te

communiceren.

Het heeft vele maanden geduurd voordat oogcontact een vanzelf

sprekendheid was.

Ook in het volgende seizoen moet dit aspect aandacht krijgen,

omdat oogcontact voor het organische en vloeiende verloop van de

voorstelling een noodzakelijke voorwaarde is.

Om ervoor te zorgen dat het toneelstuk voor zowel dove als horen

de kinderen te volgen is, zijn verschillende oplossingen gevonden.

Soms gebaart Sloeber, de dove acteur, en fungeert Donna als tolk.

Dat komt vooral in het begin van het stuk voor waarin Sloeber en

Donna Jip ontmoeten die nog niet kan gebaren. Bijvoorbeeld:



Sloeber gebaart: 'Boven speel-winkel, kelder onder, hier.

Donna zegt tegen Jip: 'lie je weil

Ilp vraagt: Wat zegt-ie dan?

Donna antwoordt: Hij zegt dat we in de kelder van een speel

goedwinkel zijn.

Soms spreekt Donna of .lip en maakt Sloeber simultaan gebaren.

Bijvoorbeeld;

Donna zegt: Ik heet Donna. En hij heet Sloeber.

Sloeber gebaart: lij naam Donna, ik naam Sloeber.

Soms wordt uit de reacties van Donna en Jip op Sloeber duidelijk

wat hij daarvoor in NGT heeft uitgedrukt. Bijvoorbeeld:

Sloeber gebaart: Elke dog, zelfde, zelfde, zelfde

Donna antwoordt: Het is hier heus niet elke dag hetzelfde

Repetities

De repetitieperiode vond plaats in de maanden december 2000,

januari en februari 2001. In die tijd werd er vier dagen per week

gerepeteerd in Theater 'lOOG, centrum voor dovencultuur en geba

rentaal in Amsterdam.

Die intensieve repetitieperiode was voor iedereen zwaar, maar met

name voor de dove acteur, omdat er - zoals aanvankelijk wel in de

bedoeling lag - vaak geen tolk bij de repetities aanwezig was. Voor

de horende actrices was het te moeilijk om naast het repeteren ook

nog reqieoonwijzinqen te tolken, zeker gezien hun gebrekkige vaar

digheid in de NGT. Gelukkig konden we terugvallen op Erik

Feenstra (verantwoordelijk voor de adviezen op het gebied van

beweging) die de NGT op een aardig niveau beheerst.

Bij toekomstige samenwerkingsprojecten is het noodzakelijk te zorgen

voor een tolk bij de repetities, nabesprekingen en werkoverleggen.





Try-outs

Er zijn drie try-outs gehouden in Theater 't OOG, tweemaal voor een

groep horende kinderen van een school in de buurt, eenmaal voor

dove kinderen van de J.C. Ammanschool in Amsterdam.

Met name de laatste try-out werd door iedereen als heel spannend

ervaren. Zouden de dove kinderen het verhaal net zo goed begrij

pen als de horende kinderen?

Na afloop van de voorstelling kon iedereen opgelucht ademhalen.

De dove kinderen konden het verhaal goed volgen en richtten zich

- om het verhaal te kunnen volgen - vrijwel automatisch op Sloeber.

De andere twee poppen, Donna en lip, hadden ook hun belang

stelling. Net als de horende kinderen waren ze diep onder de indruk

van de prachtige jurk van Donna.

Het bleek wel noodzakelijk te zijn om de dove kinderen uitdrukkelijk

te vertellen dat de acteur die Sloeber speelt, zelf doof is.

Voor de horende kinderen was er voorafgaand aan de voorstelling

een korte introductie met de meest voorkomende gebaren uit het

stuk. Ze oefenden enthousiast mee.

Lesbrief

Bij de voorstelling is een lesbrief gemaakt. De lesbrief is als volgt

opgebouwd:

Inleiding

Hoofdstuk 1. Toneelspelen is doen alsof

Hoofdstuk 2. Brekebeen

Hoofdstuk 3 . Praten met je handen

Hoofdstuk 4. Iedereen heeft billen

Hoofdstuk 5. Poppen zijn net mensen

Aanbevolen literatuur

Colofon

De lesbrief wordt geïllustreerd met:

• tekeningen van gebaren

- tekeningen van kinderen die de voorstelling hebben gezien.



Workshop

Voorafgaand aan de voorstelling kan een workshop worden gege

ven waarin de meest voorkomende gebaren uit de voorstelling aan

de orde komen. Zie voor de inhoud van de workshop bijlage 5.

Publiciteit

Hobo heeft theaters, buurthuizen en Stichtingen voor Kunstzinnige

Vorming, uil een bestand van 500 adressen benaderd. Handtheater

beschikt over 2000 adressen van instellingen, scholen e.d . Al deze

instellingen hebben informatie over de voorstelling ontvangen.

Handtheater maakt verder publiciteit via de pagina's van Teletekst.

In de verschillende regio's beschikt Hondtheeter over sleutelpersonen

die actief in de regio werven.

Tol nu toe is de voorstelling aangeboden via de jaarfolder van Hobo

in januari 2000.

Vervolgens zijn vooral de vaste uitkopers van theatergroep Hobo

telefonisch benaderd. Tevens hebben wij afnemers van Handtheater

benaderd.

Verder zijn wij op voorhand opgenomen in het aanbod van Muziek

en Theater Netwerk, zodat de voorstelling voor veel instellingen

betaalbaar is.

Tenslotte hebben we ook dit [oor deelgenomen aan de pobliciteits

beurs.

Vervolg

Voor het komende seizoen zijn 24 voorstellingen gepland. Verder

wordt verwacht dot er enkele schoolseries zullen plaatsvinden.





Jlp, gespeeld doorYvonne Kuh( us, en Slo eb er. gespeeld door John van Gelderboei en de klndOr\!1l tij de ns de kindervoorstelling Bre kebeen. (Foto Ruud VoeSI)

ansen e Donna wil liefst prima zijn
0 001f ddy Stecrwoo rden
Woorden

Vlak "o or aanvang va n de kindervoorstel 
lin g Bre ke bee n vraa gt een medewerksier
va n ln ea/crwerkgroep Spolof iedereen
hee û ge plas t. He l is za terdagmiddag hel
en ige schoonhe idsfo utje in hel uitver 
koch tc Woerden se theater de I<loos(er
luin: de ac h t dove ki n deren in het publ iek
h or en lIiCI wa t ze zeg t,

Brekebee n is een ont ro ere nde en vro lijke
voorstell ing voo r zowel hor en de a ls dove
kinde ren vana f vie r jaa r De lwe e ho ren de
ucr riccs Tiu guc Do " gcl ma ns en Yvonn c
I{uh fus en de do ve ac te ur lo h n Van Ge lde r
gebruiken een mi),va n gebaren CIl woo rden
d ie vonr alle kijkt·n je. loegan kel iik en
spau uc ud i, Ze spetcrid e af~~cdank le pn r 
peil 1),,,,,,,1lip CIl Slnch c r die in ee n kel de r

vo l ka pot spee lgoe d bij vlagen nogal többc
rig zi jn. Donna had vro ege r pra cht ige pij 
penk ru llen maar is nu helemaal kaal , Slo e 
ber is z 'n o ren kwi jlgcrn akt en Jip heeft wel 
iswaa r gro te oren én een vo lle bos haar.
maa r ook ee n gebroke n bee n.
Voora l de beleve nissen va n dan sen de Dun
I lIJ. die nie ts liever dan prima wÎ17ijn. val
le l) i n de smaa k bij de kin deren. Oe mees
ICIl gaa n "o lled ig op in het vc rh..a l e n wa n
nee r [ ip e n Sl oe be r naa r een de nkbeeld ige
lJerg in de verte wijlen, draaien a lle ko p
pies honderdtach tig gra de n om o p zn ck Ie
8a J unaar die berg,
De d ov e Martijn Kroon (6) ui l f(uekengen
hl'ef! ho orbaar de meeste schi k va n ~11e 

Ill"J I en niet a lleen om de ImiSe l) van de
d rie acteurs Hijgeniet erv an da l hi]sam en
met zn nie r-dove vriend in ne tje Alil e naa r
CCII voo rst c llrng kun dil' voor a llebei is ie
\'ll I I!Cll . .. Oie L.i jnCr nier ve t ) en ik vond h",

hartsti kk e leu k", zegt h ij na alloor via z ijn
to lken de o uders Angela e n Oic k. Ze heb
ben er ee n (am ilie-uit]c van gemaak(, want
ook 'lUS Dcsir ec (6) en broertj e Pet er zijn
bij Brekebee n
" Wc ku nn en ho oguil een keer of vier pe r
[aar naa r voors te llin gen voor d ove n , meer
>ijn Cr name lijk n iel Ee n paa r janr gel ed e n
had [c n og hc lcrnaa l n iks , maar nu begin t
hel ee n bee t je te ko me n , !li j de laats te in 
to clu va n sim crk!..as op televis ie we rd er
voor hel eerst gero lkt , he l gaa l l 'll1~laam de
go ed e kant '"1 " , l egl /\ ngcln .
Brek ehee n, naa r Woe rd e n g('haa ld d o o r
thea terwerkg roep S pn t, is ee n cop rod ukuc
va n he t Handth eate r en thea te rgroe p 1"0 
bo , waa n n ee ze dOOI h el hele land trek ken
Via de voo rs te lling p rob eren ze de wcrcl
d en va n d ove e n hor end e kindere n dich ter
bij elkaar Ie b re ngen . De actcur-. ke n ne n
die kloof uit d~c ll c rvuriuc. I ('S I [o hn \ ':111

Geld e r na d e uilvoering via to lk Mie ke Ju
lic n, " De acteurs van Hob o had den lol aal
gee n erva ring me t de dovencultuur en in het
begin verli ep de some nwe rki ng dan o ok nog 
a l stroef. De beg inperiod e was vo o r mij heel
zwaa r, b ijvoo rbee ld omda t d e a nderen so ms
met de regisseu r ov erlegden en zich niet rea 
lise erden d at ik he l gesprek IIiCI ko n vo lgen ."
Tij de ns d e rep etities :.:a f Van Gel dc r, d ie (wee
jaa r geled en in de Klo ostertuin in Th eo e n
Vincen t speel de , de a nde ren les in geba ren 
laa i. "W i:groe ide n naar elkaa r roe en de a n
d er en we rden zic h steeds bewuster va n mijn
po silie . ik heb hee l veel respect voo r do wijle
waaro p ze 7ieh he bben inge zet. Hel resultam
is e rnaa r, de ze middag ve rlie p a lle s perfect. "
Behab-e dan d a t e ne schoonhe id..IOIuje aa n
hel begin Angcla. ..Ach , da l wa s gt'e n e n kel
pro bleem. Voor mij zal en vier dov e kindere n
op ee n nl. en ik ne b voor ullevicr cvcn ge
10 11, [ ..



Ballerinapop Donna moet kiezen
Handtheater en Theater Hobo spelen voor dove en horende kinderen

Brekebeen 'VOrdt gespeeld op
woensdagmiddag 21 maart om
15.00 IIIIr in de CiryofWesopn.
(0294-458093) In Weesp. Voor kin.
deren vana] 4 Jaar. De toegang is
een tientje. Voomfgaand l1lJ1I de
voorsulling. Dm 14.00 uur, start
MiekeJulien deWORKSHOP PRA·
TEN METJEHANDEN. Dezeisgra
tis toegollkelijk VODr kinderen die
de ucorstelllng bezoeken.
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, ' N de kelder van ee n speelgoedwinkel ligt wal afgedank t
, sp eelgoed. Poppen bijvoorbeeld , d ie geen kind meer wil

hebben , Donna was aan een mooie ball erina met gouden
_ pijpenkrullen , maar kaal en versleien heeft ze afgedaan,

En Sloebe r, de indianenpop. kan niets meer horen . Een kind
beer zijn o ren af.Tja . dan beland je in de kelde r. Dan rolt Iip
de trap af, Wal die mankeert? 'Een geb roken been ... Dm Is üre 
kcbeen", roepen de kinde ren in de zaal.
Oe eers te drie groep en van de Leonardo da Vincischoo l in
Amste rda m zijn doo r Th eater Hobo en Handthea ter uitgene 
digd om ee n rry-oin van hun gezamenlijke voor sretling
BREKEBEEN te bezoeken in Theater 'lOOG. Bij Handtheater
spelen ac teurs en ac trice die do of zijn . Eén van hen , Iohn van
Gelder, speelt de rol van de indiaan zonder oren. Tlngue
Dongelmans en Vvonn e Kuhfus van Th eater Hob o sp elen l ip
en Donna,
De kin de ren hebben zich lekJeer in d e blauwe theatersroelq es
genesteld en zien ho e d ie lelijke poppen zich eige nl ijk besr
vermaken daar in de kelder. Hoew el, soms verbeeldt ee ntje
zich d ar h ij be ter is da n de rest en d en kt met een bee tje ge luk
no g wel verkocht Ie kunnen word en,
Donna keijg! ee n kan s: de nieuwe oogverblindende baljurk
en de roze pruik doen wonderen. Ook he l cpwindsteutel rjc is
gevonde n . Donna wordt verja ard agscadeau. Trors laai ze zich
nog eve n be wonde ren doo r haar oude vriende n.
..De pru ik is wel erg roze en met hel opwindslcurett e dans je
srijver dan vroeger", vind I Sloeber. "En ik wilde nog wel met je
trouwen", mo kt lip, . Straks maakt dal kind ie kaper en gaan
ze met je hoofd voerballen,"
Dar doen wij nl er. roepen de kinderen in de zaal. Maar intus
se n sta at Donna voor een mo eilijke keuz e. Kiesl ze voo r de
mooie jurk en een roekomst builen de keld er afblijft ze loch
maar bij haar oude vrienden? Regisseur Johan Hobo is en
thousiast over deze eersic samenwerking lussen zijn theater
en Haudtheater. "Hel was moeilijk, also f je een voorstelling in
hel Frans en het Engels maakt , maar hel was wel een lekkere
klus", vert elt hij levreden over de twee -talige productie.
Wam de voorstelling is bedoeld voor dove en horende kinde
ren , Alles wat gez egd wordt , verl elt Sloeb er in gebarentaal en
Donna en lip gebaren ook bij wal ze zeggen. Mieke lull en re 
gissee rde de gebarentaal .
De try-out voor lee rlingen van de dovenschool J.C. Amman.
was al net zo'n succes aJsde try-out vandaa g voo r de horende
kinde ren die zich mui sstil h ield en en helemaal meeleefden .
.Ook al wordt e r niet gelolkl, dove kinderen begrijpen de
voors relli ng pr ima. Zij he bbe n al ga uw in de gal en da l ze bij
Sloeb er moe l zijn",ald us Julien.
Voorafgaand aan de voorstellingen geeft zij het publ iek uideg
over de geba rnmaal , En speciaal voor hel lIG ge eft Mieke lu-

lien ee n worksho p.
Hel scnpt is van Tin 
gue Dongelmans.
Regie: Johan Hobo;
ge baren regie: Miekc
Julien . Spele rs zijn
Tin gue Do ngelmans.
John van Geld er en
Yvonn e Knhfus . De '
co r en Idcd ing: An 
nelies 1)0U2e.



zijn publiek bijna een uur lang
in de ban te houden. Dat zegt

, al genoeg.
Zeker met een kwetsbare voor
stelling als deze, waarmee zo
wel horenden als doven moe
ten worden bediend .

ten metier van het toneelspe
len voor kinderen. Publiek. dat
in tegenstelling tot de beleefde
volwasseren direct zijn onge
noegen uit als hem iets niet be
valt.
Het drietal slaagde er in om

twee keldergenoten toetakelen
om deze uitverkiezing onge
daan te maken.
Over het spel van de drie ac
teurs hebben we wein ig aan te

.merken . Zij beheersen het
moeilijke en niet te onderschat-

den met duidelijke gebaren ver
gezeld . Dat gebeurde echter op
een zo'n natuurlijke wijze, dat
het nergens stoorde. Het hoor
de gewoon bij het spel.
Brekebeen is een co-productie
van Handtheater. een in Am
sterdam gevestigd theatergezel
schap van doven en de even
eens in de hoofdstad gevestig
de Theatergroep Hobo, gewor
teld in de wereld van de.horen
den . Theatergroep Hobó, opge.
richt door Johan Hobo, ooit ar
tistiek leider van de toneel
groep Wederzijds, maakt al
vele jaren kindervoorstellin
gen .
Een goede kindervoorstellîng
vergt een heldere verhaallijn
en duidelijke ni et al te ingewik
kelde, liefst korte dialogen. En
om de aan dach t vast te hou
den moet de voorstelling ook
vaart hebben. En uiteraard
moet er de nodige actie en hu
mor in zitten . Brekebeen vol
doet daar in vrijwel alle opzich
ten aan . Het verhaal gaat over
drie afgedankte poppen die ver
blijven in de afvalkelder van
een speelgoedwinkel. Een lap
penpop zon der oren, uitgedost
als Indi aan, een danspop zan
der haar en baljurk en een
clownspop met een gebroken
been. Geen kind wil meer met
hen spelen . lij zijn uitgeran
geerd . Toch hopen zij nog op
een reddende reparatie zodat
zij opnieuw als speelkameraad
jes naar de kinderen kunnen.
De danspop Donna krijgt die
kans. En na haar opknapbeurt,
versch ijnt zij in volle glorie op
nieuw in de kelder. lij is uitge
roepen to t hoofdcadeau voor
een jarig kind . Toch laat zij
zich uiteindelijk door haar

Horenden en doven versmelten op toneel
............................. .. , , ,,, .. , , , , ' , , , ", " ti •• ,." ,," _ ti •• , " '11 _ Ilo Ilo Ilo " Ilo"'" Ilo Ilo ..

· .
·

rLl Stadstheater. Kindervoorstel
ling Brekebeen. Co-productie
Handtheater en Theatergroep
Hobo. Met TIngue Dongel-

1JJ I (' : mans, john van Gelder en
14 O! : Yvonne Kuhfus. Regie; Johan

: Hobo. Gebarenregie Mieke
t..::v, lcL-{( : Julien. Gezien gistermiddag.

( il : Nog te zien op woensdag 8
l(;..d e: t i'lJQtf. mei in theater Pierrot in Den

_ : Haag.

: o"OOR G~ ANSEMS··: Zoetermeer - Een lappenpop
: wiens oren zijn afgebeten is
: doof. Voor de kïnderen die gis
: termiddag de voorsrelling 'Bre
: kebeen' in het Stadstheater bij
E woonden, was dat een hele logi
: sche verklaring. De dove acteur
: john van Gelder werd dan ook
: zonder meer geaccepteerd. Van
: Gelder uitte zich in de officiële
• Nederlandse Gebarentaal , waar

van veel doven zich bedienen .
Hij stond op de planken met
twee horende acteurs, Tingue
Dongelmans als de clownspop
Iip en Yvonne Kuhfus als de
danspop Donna . Zij córnrnunl
ceerden in het gesproken Ne
derlands en in de gebarentaal.
En z:o kwam er een naadloze
verbinding tot stand tussen de
horende en dovenwereld. Uit

~ dat samengaan werd een voor
: stelling geboren die behalve

door de horenden ook zonder
• problemen kon worden ge
: volgd door de doven onder het
• publiek. Dat is met name op

merkelijk omdat de gebaren
noch de gesproken taal werd ge
tolkt . Hooguit werden er zo nu

'. en dan bruggen geslagen tus
sen de beide talen . Gebaren
werden verbaal verduidelijkt
en de gesproken woorden wer-

c0



Een bijzonder
BREKEBEENTJE

JEUGDTHEATER - Theater Hobo maakt al
25 jaar theater voor met name jonge kinderen.
Eenvoudige, heldere verhalen, smakelijke mu
ziek en aanstekelijk spel zijn de kenmerkende
elementen in hun voorstellingen . Voor 'Breke
been' zijn zij een bijzondere samenwerking
aangegaan, namelijk met het Hendtbeeter, dat
voorstellingen maakt voor dove en gehoorge
stoorde mensen.

Inspiratiebron voor deze productie was 'Stel
Ia Luna' van Speeltheater Holland, waarin voor
het eerst in Nederland gebarentaal een onlos
makelijk onderdeel van de voorstel/ing vorm
de.

Theatergroep Hobo is zelfs nog verder ge
gaan. Spreektaal en gebarentaal hebben een
gelijkwaardige rol gekregen en worden naast
en door elkaar gebruikt, ondersteund door
sterk visuele elementen en een accent op be
weging.

Het verhaal is simpel en helder en speelt zich
etin de kelder van een speelgoedwinkel waar
kapot speelgoed op een reparatie en daarna op
een nieuwe eigenaar ligt te wachten. Zo was
Donna ooit een pop met krul/en en een prechti
ge jurk, nu is ze kaal en haar dansmechanisme
is kapot. Er is ook Sloeber, de lappenpop zon 
der oren en Jip, een clowntje met maar één
been. Ze kunnen het prima met elkaar vinden,
tot het moment dat Donna wordt opgeknapt en
verkocht kan worden.

Theatergroep Hobo heeft samen met het
Handtheater een uitermate sympathieke voor
stelling afgeleverd, waarin spreek- en gebaren
taal naadloos in elkaar overgaan. (M .K.)

Wo. 2 Groningen, wo. 9 Den Haag, za. 12
Huizen. Reprisetournee volgend seizoen. Info:
020-612.81.79.
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Na afloop zwaaien .
.. TAAFLOOP VAN een try

out van Brekebeen vroeg
een dove man uit het

publiek via een doventolk aan
'lijn horende buurvrouw of ze
alles wel goed had kunnen vol
gen . Natuurlijk had ze dat.
want in de jeugdtheatervoor
stelling wordt niet alleen geba
rentaal gebezigd. Ze vroeg op
haar beurt of hij alles had be
grepen. Ook dit antwoord luid
de bevestigend . Mooi,want het
is de bedoeling dat de voorstel
ling net zo toegan
kelijk is voor dove
als voor horende
toeschouwers, Gis
teren was in De Kra
keling de première
van Brekebeen , een
coproductie van
jeugdtheatergroep
Hobo en het Hand
theater. Het stuk,
bedoeld voor pu
bliek vanaf vier
jaar, wordt ge
speeld door de dove
acteur john van
Gelderen twee niet
dove actrices: Tin
gue Dongelmans en Yvonne
Kuhfus. Het verhaal: drie afge
dankte poppen dromen van
een beter leven in een gezelli
ge kinderkamer.

Het is de jubileumvoorsrel
Iing van Hobo. Dongelmans
stond 25 jaar geleden - met
john Hobo en Rob Roeleveld
aan de wieg van dit Amster
damse jeugdgezelschap. In fei
te richtte het drietal in 1976
kindercabaret Punt Komma
Punt op . Destijds moest jeugd
theater vooral verantwoord
vormend zijn . Hobo, zelf een
van de oprichters van jeugd
theatergroep Wederzijds, had
daar genoeg van en wilde het
liever over een andere boeg

gooien met ongecompliceerd
amusement voor kinderen.

Brekebeen ontstond uit ge
sprekken russen Hobo en het
Handtheater. een groep die al
jaren theater maakt voor do
ven . Bijvoorbeeld een paar jaar ,
geleden Theo en Vincent over de
gebroeders Van Gogh en vorig
jaar Um amor naturel, naar de
erotische gedichten van de
Braziliaanse dichter Drum
mond de Andrade.
"We wilden samen iets maken,

dat net zo toegankelijk zou
zijn voor dove als voor horen
de kinderen," zegt Dongel
mans. "Daarvoor hebben de Le
den van Hobo ook een beetje
gebarentaal geleerd."

Inmiddels hebben ze een
paar try-outs voor gemengd
publiek gespeeld. "Het leuke is
dat we zien dat dove kinderen
inderdaad net zo op de voor
stelling reageren als horende,"
zegt Dongelmans. "Alleen ap
plaudisseren horende kinde
ren aan het slot. terwijl dove
kinderen zwaaien."

B-rekebeen is tor 28 maart te
zien in het Pleintheater.

Anne-Rose Balltzinger
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Jip
Sloeber

Donna

Script

Regie

Gebarenregie

Decor en kleding

Lichtontwerp

Theatertechniek

Bewegingsadviezen

Grafische vormgeving

Fotografie

Lessen NGT

Vertaling naar NGT

lingue Dongelmans

John van Gelder

Yvonne Kuhfus

Tlnque Dongelmans

Johan Hobo

Mieke Julien

Annelies Douze

John Neufeld

Ali Shofiee

Erik Feenstra

Hilde Salverda

Syll Schaap

John van Gelder

Mieke Julien

Sandra Markies

Sarah Muller

Johan Hobo (1942) speelde na zijn opleidingen aan de caba

retschool in Amsterdam (1960) en de toneelklos aan het Koninklijk

Conservatoriu m in Antwerpen (1 961/1 962) bij versebilIende

theatergroepen} onder andere de Nederlandse Comedie, Toneel

groep Podium en Amsterdams Volkstoneel.

Hij was oprichter} artistiek leider en acteur van Theatergroep

Wederziîds. Verder speelde hij in een aantal films en televisieseries.

Hij is een van de oprichters van Theatergroep Hobo (1976) waar hij

tot op heden acteert en als tekstschrijver actief is.

John van Gelder (1946) is oprichter van Hondtheoter, de

enige theatergroep die voorstellingen brengt in de Nederlandse

Gebarentaal. Tevens is hij initiatiefnemer en beheerder van Theater

't OOG, het enige centrum voor dovencultuur en Nederlandse

Gebarentaal in Nederland. Hij speelde als acteur in diverse toneel

stukken in de Nederlandse Gebarentaal. Als docent Nederlandse

Gebarentaal is hij betrokken bij verschillende [podiurnlkunstprojec

ten van anderen, zoals van het Nederlands Danstheater en de film

regisseur Frans WeÎsz.



Yvonne Kuhfus (1959) volgde meerdere jaren acteer- en zang

lessen. Ze speelde in diverse (jeugd)theaterproducties, deed mee

aan musicalsvoor kinderen van Theatergroep Splinters, is te zien als

actrice in enkele voorlichtingsfilms en is de laatste jaren betrokken

als actrice bij Theatergroep HOBO.

Tingue Dongelmans (l949) voltooide haar opleiding aan de

Academie voor Podiumvorming in Den Haag (1973) . Zij was twee

jaar werkzaam als actrice bij Theatergroep Wederzijds (jeugd

theater). Ze speelde in verschillende films en televisieseries, en in

enkele vrije producties.

In 1976 was zij een van de oprichters van Theatergroep Hobo,

waar zij tot op heden acteert, regisseert en als tekstschrijver actief

is.

Mieke Julien (1953) is publiciste en schrijver. Ze werkte voor de

VPRO televisie aan de ontwikkeling van het concept Achterwerk in

de Kast en deed hiervoor de research en de begeleiding van de kin

deren. Verder werkte ze voor het televisieprogramma

Kinderkookkafé van de KRO. Ze schreef vier kinderboeken.

Vanaf de oprichting is ze betrokken bij Handtheater, de enige

theatergroep die voorstellingen geeft in de Nederlandse

Gebarentaal, als tekstschrijver en regisseur.

Annelies Douze (1952) volgde de opleiding theatervormgeving

aan de Kunstacademie te Utrecht. Ze ontwierp decor en kostuums

onder andere voor de volgende groepen en organisaties :

Theatergroep Wederzijds, Joop van de Ende Producties, Theater

Instituut Nederland, de VPRO televisie, Toneel aan de Amste\ en

Theatergroep HOBO.

John Neufeld (1950) werkte van 1977 tot en met 1982 als

hoofd technische dienst bij Theater de Engelenbak en van 1982 tot

en met 1995 als technisch coördinator in Theater De Balie. Sinds

1995 heeft hij een bureau voor theatertechniek te Amsterdam. Hij

werkt(e) voor opdrachtgevers als De Rode Hoed, Klap op de

Vuurpijl, Via à Vis, Springdance, Conny Janssen Danst en het

Handtheater. Hij maakte het lichtplan voor de laatste vijf voorstellin

gen van Handtheater.



Hilde Salverda (1949) is grafisch ontwerper en producent. Zij

volgde de opleiding tot grafisch ontwerper aan de Gerrit

Rietveldacademie in Amsterdam. Zij werkte als grafisch ontwerper

voor onder andere het Vertelfestival, De Wassen Neus / Chaim

levene. Scheherazade 2001 foundation, Kunstweb en Handtheater.





THEATERGROEP HOBO

BREKEBEEN

55 minuten zonder pauzeSpeelduur

Speelvlak Breed
Diep
Hoog

7 meter
6 meter
3,5 meter

-t

::J:

m

>
-t

m
~

Geluid

Licht

Opbouwtijd

Prijs

Zwarte balletvloer
Zwarte doeken rondom

Minidiscspeler
GeluidsinstaIlatie

Minimaal 12 kringen
20 spots
Lichtplan is opvraagbaar

3,5 uur

Uitkoopsom f 1.600,- excl. 19% BTW
Reiskosten f 1,- per km.

Zaalcapaciteit Scholen
Theater

100 kinderen
250 kinderen

Doelgroep kinderen vanaf 4 jaar
horend en doof

Voor informatie en boekingen

Theatergroep Hobo Handtheater
Bosboom Toussaintstraat 1A 8i1derdijkkade 60
1054 ALAmsterdam 1053 VN Amsterdam
T 020612 81 79 T 0204123821
F 0206163395 FfTT 020689 56 57 .

E hobo-s@dds .nl E info@handtheater.nl

THEATERGROEP HOBO. BOSBOOM TOUSSAINTSTRAAT 1A .1054 AL AMSTERDAM . TEL. 0206128179. FAX 0206163395. E-MAIL HOBO~S@DDS.NL
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Theater Pierrot Den Haag
Ferrandweg 4T
14.00 uur
T 070 393 33 48
TI/F 020 689 56 57
f 7,50/12 jaar en ouder f 10,00

8rekebeen is totstandgekomen dankzij de finan·
ciêle ondem.euning van het Nationaal Revalidatie
Fonds, het VS8 Fonds. de Dienst Welzijn van de
Gemeente Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels
Nederlanden het FondsVorming enEducatievan Doven.

21 april

aanvang~ijd

r~eNe~n

toegangsprijs

25 april

aanvangstijd
reserveren

toegangspri js

2 mei

aanvanqstijd
reserveren

toegangsprijs

9 mei

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

12 mei

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

22 mei

aanvangstijd

Papenstraattheater
Papenstraat 9
14.00 uur
T 038421 8500
TIfF 0206895657
f 9,00

Stadstheater
Theaterplein 10
14.00 uur
T 079 342 75 65
TI/F 020 689 56 57
f 10,00

Het Kruithuis
Turfsingel 86
14.30 uur
T 050312 5645
TI/F 020 689 56 57
f 7,50lvolwassenen f 15,00

De Boerderij
Hellingstraat 9
14.30 uur
T 035 525 62 52
TI/F 0206895657
f 10,00

Villa Zebra
Museumpark
13.00

Zwolle

Zoetermeer

Groningen

Huizen

Rotterdam
besloten voorstelling

~
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22, 23 februari
en 1 maart
aanvangstijd

25 februari

toegangsprijs

aanva ngstijd
reserveren

Amsterdam

Odijk

WeespCity of Wesopa
Herengracht 23
15.00 uur
T 0294 45 80 93
TI/F 020 689 56 57
f 10,00 inclusief workshop

Pleintheater
Sajetplein 39
14.00 uur
T 020 693 33 80
TI/F 020 689 56 57
f 7,50lbegeleiding f 10,00
volwassenen f 15,00

De Schoudermantel
Singelpark 5
14.00 uur
T 030 656 36 27
TIIF 020 6895657
f 5,00toegangsprijs

aanvangstijd
reserveren

28 maart

aanvangstijd
reserveren

21 maart

4 april

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

toegangsprijs

T

Amsterdam

try-out

Middelharnis

J SL L

Theater 't OOG
Tollensstraat 60
11.00 uur

Kampina Amsterdam
Kampina 7
14.00 uur
T 020 493 34 68
TI/F 020 689 56 57
f 6,00/15 jaar en ouder f 7,50

Het Diekhuus
Beneden Zandpad 7
14.00 uur
T 0187482400
TI/F 0206895657
f 6,00

EEp

aanvangstijd
reserveren

s

toegangsprijs

6 maart

7 maart

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

Ostadetheater Amsterdam
Van Ostadestraat 233D
14.15 uur
T 020 679 50 96
TI/F 020 689 56 57
f 7,50lbegeleiding f 10,00
volwassenen f 15,00

7 april

aanvangstijd
reserveren
uur)

toegangsprijs

De Kloostertuin Woerden
Wilhelminaweg 77
14.30 uur
T 0348 46 07 67 (vrijdag 6 april 16.00-17.30)

TI/F 020 6895657
f 7,50

De Goote Brielle
Reede 2
14.00 uur
T 0181 41 72 64 (do. en vrij.l1.00-18.00 uur)
TIIF 020 6895657
f S,OO/volwassenen f 9,00

11 maart

aanvangstijd
reserveren

toegangsp rij s

14 maart

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

Steigertheater Nijmegen
Fortstraat 7
15.00 uur
T 024322 81 27
TI/F 020 689 56 57
f 6,50lvanaf 12 jaar f 14.50

De Krakeling Amsterdam
Nieuwe Passeerdersstraat 1
PREMIÈRE
14.00 uur
T 020 622 29 99
TI/F 020 689 56 57
f 10,OOlbegeleiding f 12,00
volwassenen f 16,00

8 april

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

11 april

aanvangstijd
reserveren

toegangsprijs

17 april

aanvangstijd

Theater Wadway
Koperslager 36
14.30 uur
T 0229 270525
TI/F 020 689 56 57
f 10,00

Basisschool 't Gilde
Hoefsmidhof 4
13.30 uur

Wadway

Purmerend



Brekebeen

datum naam theater Amsterdam Buiten Amsterdam Aantal A'dam Aantal buiten A'dam

22 februar i 2DD1 Theater 't OOG Amsterdam 56
23 februari 2001 Theater 't OOG Amsterdam 58
1 maart 2001 Theater 't OOG Amsterdam 61
25 februari 2001 Het Diekhuus Middelharnis 67
6 maart 2001 Kampina Amsterdam 72
7 maart 2001 Van Ostadetheater Amsterdam 87
11 maart 2001 Steigertheater Nijmegen 100
14 maart 2001 Krakeling Amsterdam 180
21 maart 2001 City of Wesopa Weesp 76
28 maart 2001 Pleintheater Amsterdam 97
4 april 2001 De Schoudermantel Odijk 62
7 april 2001 De Kloostertuin Woerden 154
8 april 2001 Theater Wadway Wadway 58
11 april 2001 De Goote Brielle 78
17 april 2001 Basisschool 'I Gilde Purmerend 96
21 april 2001 Papenstraattheater Zwolle 90
25 april 2001 Stadstheater Zoetermeer Zoelermeer 196
2 mei 2001 Het Kruithuis Groningen 91
9 mei 2001 Theater Pierrot Den Haag 90
12 mei 2001 De Boerderij Huizen 58
22 mei 2001 Villa Zebra Rotterdam 86

624 1289

Aantal bezoekers 1913





PRATEN MET 3E HANDEN
- workshop bij de voorstelling Brekebeen -

In Praten met je handen komen de meest voorkomende gebaren uit de

voorstelling Brekebeen aan bod. Brekebeen wordt namelijk in twee

talen gespeeld: het Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal.

Eventueel - bij groepen kleiner don 15 deelnemers - komen andere

werkvormen in de kring aan de orde. Zoals een gebarenverhaal door

geven, gebaren vergroten en verkleinen, versnellen en vertragen.

Voor grote groepen (15 volwassenen en kinderen, of meer) kan de

workshop het best in de theaterzaal zelf plaatsvinden. Het publiek

zil- net als bij de voorstelling - op de tribune en de workshopleider

staat ervoor.

Bij kleine groepen (tot 15 volwassenen en kinderen) kan de work

shop het best plaatsvinden in een andere ruimte don de theaterzaal,

omdat de werkvormen in dat geval meer ruimte vereisen.

Praten met je handen heeft als doelstelling: het plezier te ontdekken

van praten met je handen en je gezicht. De workshop is geschikt

voor kinderen vanaf 4 jaar en de volwassenen die hen begeleiden.

De duur van de workshop kan worden aangepast aan de beschik

bare tijd.

De meeste voorkomende woorden in de voorstelling:

Wakker

Slapen

Huis

Kelder

Gebaren [met je handen pralenj

Praten

Spelen

Kapot

Weggooien

Doof

Horend

Zien



Ruiken

Been breken (Brekebeen)

Donna, Jip en Sloeber

Kind

Jongen

Meisje

Gemeen

Leuk

Lief

Grappig

Jaloers

Ruzie

Gemeen

Kijken

Lopen

Dansen

Goed

Vrienden

Mooi

Ik kan

Ik kan niet

Ik wil

Ik wil niet

Begrijpen

Moe

Boos

Bang

Blij

Verdrietig

Verbaasd

Verliefd

Lelijk

Ziek

Gezond

Muziek

Trouwen

Blijven



COLOFON

Tekst

Grcfische vormgeving

Omslag

Fotografie

Mieke Julien

Hilde Solverda

Colette van de Berg

Hilde Solverda

SyJl Schaap

De voorstelling is totstandgekomen dankzij de financiële bijdrage

van het Nationaal Revalidatie Fonds, het VSB Fonds, de Dienst

Welzijn van de Gemeente Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels

Nederland, het Fonds Vorming en Educatie voor Doven en het Bert

Schierbeekfonds.

Handtheater

pia Theater 't OOG

Bilderdijkkade 60

1053 VN Amsterdam

teksttelefoon 020 689 56 57

telefoon 020 41 23 821

fox 020 689 56 57

e-mail info@handtheater.nl

website www.handthealer.nl

Voor boekingen

Theatergroep Hobo

Bosboom Toussaintstraat 1A

1054 AL Amsterdam

telefoon 020 612 81 79

fax 020 6163395

e-mail hobo-s@dds.nl

website www.theatergroephobo.nl
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