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DE GEZELSCHAPPEN
De voorstelling DE WITTE KAMER (12+) is gemaakt door Theater Sonnevanck
en Toneelgroep Oostpool. Wanneer twee gezelschappen samenwerken om
een voorstelling te maken, heet dit een co-productie.
Theater Sonnevanck
Theater Sonnevanck maakt nieuw muziektheater met een stevige inhoud en
een avontuurlijke vorm, voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Die
voorstellingen gaan over leven en samenleven in deze tijd, volwassen
thematiek voor een jong publiek. Jaarlijks speelt Sonnevanck circa 400
voorstellingen voor meer dan 40.000 bezoekers in kleine en middenzalen van
de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in
een tot theater omgebouwde vrachtwagen. Sonnevanck maakt en repeteert
de voorstellingen in Enschede, en speelt ze door heel Nederland.
Toneelgroep Oostpool
Toneelgroep Oostpool stelt de vraag: Hoe nu mens te zijn? Toneelgroep
Oostpool gelooft in theater als middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’ met
andere mensen, tijden en denkbeelden. Het gezelschap laat je ervaren dat
gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes kunnen veranderen. Dat we
samenleven met andere mensen, die zich net als wij elke dag opnieuw
verhouden tot de onbevattelijkheid van ons bestaan.
Toneelgroep Oostpool speelt ruim 400 voorstellingen per jaar en bereikt
daarmee ruim 65.000 bezoekers.

De tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer
Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck hebben de voorstelling DE
WITTE KAMER gemaakt in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer.
De vrachtwagen rijdt naar middelbare scholen in Gelderland en Overijssel en
parkeert op het schoolplein. Er passen maximaal 60 mensen in de trailer en de
voorstelling duurt ongeveer een uur. Ieder schooljaar wordt de vrachtwagen
twee keer verbouwd, zodat er verschillende voorstellingen in gespeeld kunnen
worden. Dit schooljaar zijn dat DE WITTE KAMER (12+) en GOD? (14+).
Oostpool en Sonnevanck maken de voorstellingen in een vrachtwagentrailer
zodat ze zoveel mogelijk jongeren op hun eigen school kunnen bereiken. Op
deze manier kunnen ook de jongeren die nooit naar het theater gaan deze
ervaring opdoen. De vrachtwagentrailer brengt de voorstelling letterlijk naar
het publiek toe. Het verschil met een voorstelling in de klas is dat je als leerling
wel je vertrouwde omgeving uit moet, en letterlijk een nieuwe wereld in stapt.
Hierdoor heb je een echte theaterervaring, maar dan op het schoolplein.

SAMEN: Sonnevanck en Oostpool
Sonnevanck en Oostpool willen met hun voorstellingen jongeren inspireren om
na te denken over onderwerpen die in onze samenleving belangrijk zijn. Beide
gezelschappen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren geraakt
worden door theater. Dat zij onverwachte en onbekende dingen zien op het
toneel. Dat ze plezier aan theater beleven en ervaren dat het een mooie
kunstvorm is, die je op nieuwe gedachten kan brengen.
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DE VOORSTELLING
DE WITTE KAMER (12+) – Ik ben geen racist, maar...

Foto: Sanne Peper

Stel alle witte mensen krijgen een brief van de Staat der Nederlanden, waarin
staat dat ze één euro moeten betalen. Een symbolische erkenning van het feit
dat er nog steeds racisme in de maatschappij is en dat zij het makkelijker
hebben dan mensen van kleur. Zou jij dan betalen?
In DE WITTE KAMER komt een meisje het Paleis van Justitie binnen. Ze is boos
om die euro. Wat denken ze wel niet? Die ongelijkheid is toch niet haar
schuld? Ze gaat dit misverstandje rechtzetten. Dat blijkt het begin van een lang
en absurdistisch proces over de vraag wat racisme is en hoe witte onschuld
werkt.

Regie: Ada Ozdogan
Een regisseur heeft de leiding over het maken van de voorstelling. Wanneer
het onderwerp van een voorstelling is bedacht, bepaalt de regisseur hoe dit
onderwerp wordt vormgegeven door onder andere de personages, de tekst,
het decor, de kostuums en het licht en geluid. Ada is in 2014 afgestudeerd aan
de regieopleiding van Toneelacademie Maastricht en regisseert dit jaar voor
het eerst een trailervoorstelling. Ze heeft hiervoor onder andere voorstellingen
gemaakt bij theatergroep Rast.
Ada: “Met de voorstelling willen we tonen dat als we niet naar elkaar luisteren
we van elkaar vervreemden en in isolement eindigen. Er is erkenning nodig van
de witte mens, door middel van luisteren, om in het gesprek wat nu gaande is
te ontwikkelen en te groeien.”
Acteurs: Denzel Goudmijn, Sophie Höppener en Liza Macedo Dos Santos
In de voorstelling DE WITTE KAMER worden alle personages door volwassen,
professionele acteurs gespeeld. Oostpool en Sonnevanck willen dat jongeren
in het publiek écht geraakt worden. Daarom werken ze alleen met hele goede,
professionele acteurs.

Tekst: Tjeerd Posthuma
Tjeerd heeft de tekst van de voorstelling geschreven. Ook schreef hij de
eerdere trailervoorstelling PRINCESS (14+) die in 2018 de Gouden Krekel heeft
gewonnen. Dat is de prijs voor de meest indrukwekkende
jeugdtheaterproductie van Nederland! Tjeerd heeft Theaterwetenschappen
gestudeerd aan de UVA. Hij schrijft allerlei soorten teksten voor film, televisie
en toneel. Hij schrijft al sinds zijn zestiende teksten voor Sesamstraat.
Kijk bij ‘extra achtergrondinformatie’ voor een tekstscène uit de voorstelling!

Foto: Sanne Peper
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Sophie is 28 en studeerde in 2014 af aan de Toneel- en Kleinkunstacademie in
Amsterdam. Hiervoor heeft ze de vooropleiding aan de LOT in Utrecht gevolgd.
Na haar afstuderen heeft ze onder andere in de musical Soldaat van Oranje
gespeeld en was ze te zien in de tv-series Goedenavond Dames en Heren en De
Mannentester. Ook heeft Sophie al eerder bij Theater Sonnevanck gespeeld in
de voorstelling Sneue Gevallen!

Denzel is 26 en studeerde in 2019 af aan de Toneel- en Kleinkunstacademie in
Amsterdam. Hiervoor heeft hij op de Jeugdtheaterschool Zuidoost gezeten en
de MBO opleiding tot treinmonteur gevolgd. Vorig jaar liep Denzel stage als
acteur bij de voorstelling Marvelous en de voorstelling Een Meeuw van het
Amsterdamse Bostheater en was hij te zien in de film Baantjer: het begin.
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Vormgeving: Carmen Schabracq en Rosa Schützendorf
Theatervormgeving gaat over hoe je met techniek en materiaal en verhaal een
onderwerp kunt laten zien. Hierbij kun je denken aan het decor, de kostuums
en het licht.
Carmen en Rosa: “We wilden het decor doortrekken naar het publiek om zo te
bereiken dat je als kijker onderdeel wordt van de voorstelling en samen met de
personages vastzit in ‘de witte kamer’; een kamer bekleed met beige tapijt.
Beige wordt vaak beschreven als huidskleurig, wat natuurlijk helemaal niet
klopt, want er zijn veel meer verschillende huidskleuren. Het marmer staat
symbool voor alle belangrijke statige gebouwen die vooral geleid worden door
witte mannen. Zoals het Witte Huis in Amerika en het Paleis van Justitie in
Brussel. De kostuums hebben invloeden uit de jaren 70. Dit was de tijd dat de
‘civil rights movement’, (het opkomen voor mensenrechten en gelijkheid) en het
bewustzijn over racisme opkwam.”
Carmen heeft Beeldende Kunst gestudeerd in Amsterdam en Rosa heeft
Theatervormgeving gestudeerd aan de HKU. Daarna hebben ze beiden de
master Theaterkostuum Ontwerp in Antwerpen gevolgd.

Foto: Agnes Booijink

Liza is 27 en studeerde in 2019 af aan de acteursopleiding van Toneelacademie
Maastricht. Ze liep vorig jaar stage bij de voorstelling Zwart Water van
Toneelgroep Maastricht. Ook was Liza te zien in de tv-serie Flikken Maastricht
en in de film Mannenharten 2.
Liza: “Ik vind het belangrijk om met deze voorstelling bruggen te bouwen om
elkaar beter te leren begrijpen en te luisteren naar elkaar.”

Foto’s: Sanne Peper
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Sounddesign: Marijn Brussaard
Marijn Brussaard heeft de muziek voor de voorstelling gecomponeerd. Dat
betekent dat alle muziek die in de voorstelling zit, door hem is bedacht en
geschreven. Marijn is in 2014 afgestudeerd aan de Mime-opleiding in
Amsterdam. Naast het spelen en theatermaken is hij altijd bezig geweest met
het maken van muziek. Hij is onderdeel van een dj/producer duo (Know V.A).
Daar heeft hij zichzelf geleerd hoe je muziek produceert.
Marijn: “De film Drive en de serie Stranger Things waren grote
inspiratiebronnen. Tijdens de voorstelling is er continu elektronische muziek te
horen die je kijkervaring ondersteunt, net als in een Netflix serie.”

Dramaturgie: Flora Verbrugge
Flora heeft in 1990 Theater Sonnevanck opgericht en is daar artistiek leider.
Dit betekent dat zij bedenkt welke voorstellingen er gemaakt gaan worden en
waar deze voorstellingen over gaan. Daarna vraagt ze regisseurs, schrijvers,
acteurs en muzikanten om die voorstellingen te maken. Zelf regisseert ze ook
veel muziektheatervoorstellingen, waaronder de trailervoorstellingen Keten
(12+) en Princess (14+). Flora is afgestudeerd aan de regieopleiding in
Amsterdam en heeft daar ook de master Kunsteducatie gedaan.
Techniek: Christian Toonk
De technicus zorgt ervoor dat alle vormgevingsplannen goed uitgevoerd
worden. Ook bouwt de technicus het decor samen met de vormgevers, zorgen
dat de lichten ingehangen en afgesteld worden en sluiten het geluid aan.
Christian reist als technicus met de voorstelling mee, hij zorgt ervoor zorgt dat
tijdens de voorstelling het licht en geluid op het juiste moment wordt gestart.
Christian heeft Autonome Vormgeving gestudeerd op de HKU en is hierna in
de techniekwereld terecht gekomen en technicus geworden. Er zijn ook
opleidingen om technicus te worden, zoals de MBO opleiding Podium- en
Evenemententechniek of HBO Design en Techniek.

Foto: Sanne Peper

Regieassistentie: Jolieke Bak
Een regieassistent ondersteunt de regisseur. De assistent zorgt ervoor dat alle
benodigde spullen klaar staan, noteert de afspraken in het script, oefent waar
nodig tekst met de acteurs en souffleert (dat is een duur woord voor acteurs
helpen herinneren aan hun tekst) tijdens de repetities. Jolieke is afgestudeerd
aan de MBO Theateropleiding in Den Bosch. Nu zit ze in het laatste jaar van de
opleiding Docent Theater op ArtEZ in Arnhem. Ze loopt stage bij Sonnevanck
en Oostpool als regieassistent bij de voorstelling.

Wist je dat? Het podium waar de acteurs op spelen is een uitschuifbaar
onderdeel van de vrachtwagentrailer. Wanneer dit deel is uitgeschoven, kun je
er natuurlijk niet mee rijden! Voor ze naar de volgende school gaan, schuiven
de technici het podium weer in de vrachtwagen. En nee, daar is geen motortje
voor.. Dat gaat op pure mankracht.
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Publiciteit: Rudy Ruijter & Koen Waanders
De publiciteitsmedewerker zorgt er voor dat de informatie over de voorstelling
naar buiten wordt gebracht op de websites van Sonnevanck en Oostpool en
bijvoorbeeld in de krant en op social media. Ook zorgt de
publiciteitsmedewerker er bijvoorbeeld voor dat de poster van een
voorstelling wordt gemaakt!
Koen heeft de opleiding Commerciële Economie en daarna de master
Marketing & Communicatie gedaan in Enschede. Rudy heeft de Hotel
Management School in Maastricht gedaan en heeft daarna de master
Management, Economics and Consumer Studies gevolgd aan de Universiteit
van Wageningen.

Foto: Sanne Peper

Wil je meer weten? Over de verschillende beroepen en opleidingen die er zijn in
de theaterwereld bijvoorbeeld. Of misschien heb je nog andere vragen over de
voorstelling? Mail je vraag naar Mara! E-mail: mara@sonnevanck.nl

Educatie: Mara Hoek, Nadieh Graumans-Tigchelaar en Susan Waanders
Omdat DE WITTE KAMER over een belangrijk en gevoelig onderwerp gaat,
vinden Sonnevanck en Oostpool het heel belangrijk dat je na het zien van DE
WITTE KAMER blijft nadenken en met elkaar blijft doorpraten over de
voorstelling en de thematiek. Om hiervoor te zorgen wordt er educatie
gemaakt. Educatie is het woord voor de ondersteunende educatieve
onderdelen die bij de voorstelling horen. Deze achtergrondinformatie is daar
ook een onderdeel van! Maar ook de opdrachten voor in de klas en de video
waarmee je de voorstelling kunt nabespreken horen hier bij. Je docent kan
deze opdrachten hier vinden, onder het kopje ‘Educatie bij de voorstelling’!
Mara, Nadieh en Susan hebben alle drie Docent Theater gestudeerd aan ArtEZ
in Arnhem en Zwolle. Mara is degene die je in de video van het nabespreken
ziet! Jolieke heeft ook meegewerkt aan de educatie omdat zij als regieassistent
natuurlijk alle ins- and outs weet over de voorstelling.
Foto: Sanne Peper
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