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DE GEZELSCHAPPEN
De voorstelling KIDS is gemaakt door Theater Sonnevanck en Toneelgroep
Oostpool.
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 30.000 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 is in 1953 opgericht in Arnhem en sinds die tijd hét
toneelgezelschap van Oost-Nederland. Toneelgroep Oostpool speelt ruim 400
voorstellingen per jaar en bereikt daarmee ruim 50.000 bezoekers.
SAMEN: Theater Sonnevanck & Oostpool
Theater Sonnevanck en Toneelgroep 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.

LOCATIE
Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool hebben de voorstelling KIDS
gemaakt in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. De vrachtwagen
rijdt naar middelbare scholen en parkeert op het schoolplein. Er passen maximaal
60 bezoekers in de trailer en de voorstelling duurt ongeveer een uur. Ieder
schooljaar wordt de vrachtwagen twee keer verbouwd, zodat er verschillende
voorstellingen gespeeld kunnen worden. Dit schooljaar zijn dat KIDS (voor
jongeren vanaf 12 jaar) en GAME OVER (vanaf 14 jaar).
Sonnevanck en Oostpool 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 te gaan, deze ervaring
opdoen.

Achtergrondinformatie bij de voorstelling KIDS

HET STUK: KIDS
Regisseur Charli Chung, vormgever Koen Steger en componist Jelle Hoekstra over
de keuzes die zij maakten in de ontwikkeling van KIDS.

KOEN
‘Het decor is een snoepwinkel van alles wat gevaarlijk, prikkelend
en verboden is. Sommige van de onderdelen gebruiken jongeren al, andere
onderdelen gaan ze waarschijnlijk ooit gebruiken en sommige onderdelen zien we
liever nooit iemand gebruiken. Het decor ondersteunt het nadenken over een
eigen grens. Waarom sommige onderdelen wel en andere niet. En op welke
leeftijd ben je klaar voor de verschillende onderdelen?’
JELLE
‘In het stuk refereert Blondie aan haar leven als een
opholgeslagen kermisattractie. Dit heb ik vrij letterlijk genomen, de technicus
heeft zo’n 300 cues. Als je eenmaal in een achtbaan stapt, kun je er niet zomaar
meer uit. Je moet de rit uitzitten en bidden dat je het einde haalt. Met de muziek
heb ik het effect dat je er niet meer onderuit kunt geprobeerd te creëren. Door
een breed scala aan kermisgeluiden en harde beats in te zetten hoop ik de spelers
alsmaar verder te stuwen in hun verhaal. Ik zie het geluid als de motor van de
achtbaan waar ze in zijn gekomen.’
Wat vind je het sterkste deel van je regie, vormgeving, muziek?
CHARLI
‘Ik denk dat we goed laten zien dat je niet altijd over alles nadenkt
als je jong bent. Soms wil je gewoon lol maken. Misschien moet je het gevaar
tegenkomen en heel hard vallen om te begrijpen dat dat pijn kan doen, daar zit
een enorme tegenstrijdigheid in. Pubers moeten in vrijheid kunnen
experimenteren, maar als je vrienden je niet op tijd tegenhouden kan dat flink
misgaan.’

Waarom heb je KIDS op deze manier geregisseerd/vormgegeven/gecomponeerd?
CHARLI
‘Het motto van de jonge mensen in KIDS is eigenlijk ‘Just do it!’ die
kreet wordt zelfs letterlijk in het decor getoond d.m.v. een reclameposter. KIDS is
een do it yourself ontdekkingsreis langs alle mogelijkheden om aan gevaarlijke
dingen te komen. Jongeren kunnen tegenwoordig letterlijk binnen een seconde
alles krijgen. De vraag is hoe je daar mee omgaat. De personages zijn gewone
kinderen die ongewone dingen doen, hun eigen grenzen opzoeken en daar
misschien overheen gaan. Ze experimenteren met van alles. En zetten hun eigen
filosofie neer: gewoon doen! Het zijn vrienden, ze zouden elkaar moeten
gebruiken om hun moreel kompas bij te stellen. Maar dat doen ze niet.’

KOEN
‘Alhoewel ik enorm blij ben met de achtermuur, het belangrijkste
onderdeel van de vormgeving, ben ik het meest gefascineerd door de
mogelijkheden van het licht in het decor. Het plafond heeft ontelbaar veel
mogelijkheden en in combinatie met het andere licht kan hiermee de fantasie in
worden gedoken, een tijdssprong worden gemaakt, een feest, daglicht en noem
maar op worden bereikt. Het liefst zou ik nog dagenlang het plafond blijven
programmeren in combinatie met muziek.’
JELLE
‘De boog die het geluid maakt. Naarmate de woede en heftigheid
van Raf, het personage dat op het einde ontspoort, toeneemt, neemt ook de
muziek qua intensiteit toe. De vrolijkheid van het begin is er inmiddels wel af en
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de kermisattractie verandert langzaam in een soort horrorhuis. Dit alles omdat Raf
te veel rondjes in de python wilde maken, om even in de metafoor te blijven.’
Wat hoop je bij de jongeren los te maken?
CHARLI
‘Soms wil je gewoon even geen rekening houden met de wereld
om je heen. Ik begrijp die jongeren zo goed. Ik herken die hang om iets slechts te
doen van vroeger. De naïeve onnadenkendheid. Als je elkaar niet bijstelt kan dat
heel gevaarlijke vormen aannemen. Dit zijn heel goede kinderen die geholpen
moeten worden. Bijgestuurd. Ik wil niet dat wij deze pubers veroordelen, dat is te
makkelijk. Ik wil dat het publiek zich herkent. Als zo iemand bij jou in de klas zit, wil
ik niet dat we hem of haar afdoen als een gekkie. Laat elkaar niet alleen. Dat is
waarover we moeten blijven nadenken.’
KOEN
‘Ik hoop wat vragen los te maken. Ik denk dat experimenteren erg
belangrijk is voor een persoonlijke ontwikkeling. Je leert er jezelf en je eigen
grenzen mee kennen. Het geeft nieuwe ervaringen en dat maakt je leven rijker.’
JELLE
‘SUGARRUSH! Een dollemans rit! Een adrenaline kick. Een
tijdelijke vervanging van instagramstories. Een aanmoediging om zo snel mogelijk
alle dingen die god verboden heeft te doen in de wetenschap dat het alleen een
prettige ervaring kan zijn als je hem samen beleeft in een veilige sfeer. Ha! Yolo....
Live life, love life. Dat soort dingen.
Nee, ik hoop vooral dat ze het een leuke show vonden en er af en toe aan
terug denken bij alle dingen die ze nog gaan meemaken in het leven. Dan heb je je
taak als theatermaker volgens mij goed gedaan.’

DE ACTEURS
In de voorstelling KIDS worden de personages door professionele acteurs gespeeld,
twee van hen studeren dit jaar af aan de toneelschool. Theater Sonnevanck en
Toneelgroep Oostpool vinden het belangrijk dat de trailervoorstellingen door jonge
professionele acteurs worden gespeeld zodat de jongeren in het publiek écht
geraakt worden.

v.l.n.r.
Romy
Vreden, Abe Dijkman, Kim Karssen, Thomas van Luin

ROMY
Romy Vreden speelt Vanessa in KIDS. Ze is 24
jaar oud en zit op dit moment in het vierde jaar
van de Amsterdamse Toneelschool en
Kleinkunst Academie.
Al van kleins af aan wilde ze actrice worden,
dat werd pas echt een realistisch plan toen ze
naar de toneelschool ging.
Het spannendste dat Romy tot nu toe
meemaakte op het podium was dat ze in 2018
als soliste in een opera stond op het opera
forward festival. Romy was leading lady in die
voorstelling, ze zong wel 80% van de opera. En
dat als actrice, zonder opera ervaring.
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ABE
Abe Dijkman studeerde in 2016 af aan de Amsterdamse Toneelschool en
Kleinkunst Academie. In KIDS speelt hij de rol van Raf. Zijn vader is lichtontwerper
in het theater dus hij ging als kind al vroeg veel mee naar voorstellingen. Toen hij
12 was mocht hij auditie doen voor de televisieserie Willemspark. Sindsdien is hij
steeds meer gaan acteren. Op zijn 16e deed hij voor het eerst auditie bij
verschillende toneelscholen. Toen hij niet werd aangenomen besloot hij eerst een
vooropleiding te doen in Utrecht. Daarna lukte het hem om toegelaten te worden
op de toneelschool in Amsterdam.
In zijn eerste grote zaal voorstelling in de schouwburg, Een Meeuw, moest
Abe de voorstelling openen. Het is ontzettend spannend om voor een zaal van 500
man de eerste tekst en eerste
scene te spelen. Abe weet de tekst
nog: “Waarom ben je altijd in het
zwart?”. Een ander spannend
moment was dat hij aan het eind
van de voorstelling Kogelvis in een
heel groot aquarium met een grote
kooikarper lag en zijn adem heel
lang in moest houden.
KIM
Kim Karssen speelt Blondie in de voorstelling KIDS. Ze is net afgestudeerd aan de
toneelacademie in Maastricht. Ze studeerde daar aan de opleiding tot ‘performer’,
dat wil zeggen dat ze niet alleen acteert maar ook zelf voorstellingen maakt.
Kim ging al in groep 8 ging op
toneelles, sindsdien wilde ze naar
de toneelacademie. Met dat idee
lukte het haar om zich door 6 lange
jaren middelbare school te
worstelen.
In de afstudeervoorstelling die
Kim samen met een klasgenoot
maakte, speelde ze een uur lang
dat ze stierf op het toneel. Dit
speelde ze helemaal alleen! Een

ander spannend moment was de laatste voorstelling van haar stage. Een grote
voorstelling in de schouwburg van Amsterdam. Tijdens die laatste voortelling werd
het 6 meter hoge decor terwijl ze speelden uit elkaar gehaald en in een grote
versnipper machine gestopt. Zo verdween langzamerhand het hele decor om hen
heen en zo verdween dus ook de voorstelling. Die voorstelling kan nu nooit meer
gespeeld worden, dat maak je niet vaak mee.
THOMAS
Thomas van Luin speelt de rol van Tank in KIDS. Hij studeert aan de
Toneelacademie in Maastricht en volgt daar nu zijn vierde jaar. Hiervoor deed hij
een vooropleiding in Amsterdam. Thomas vond het altijd al leuk om te acteren.
Toen hij op een gegeven moment een rolletje in een film kreeg vond hij dat zo
leuk dat hij er serieuzer over nadacht.
Één van de spannendste momenten op het toneel was voor Thomas dat
hij op de toneelacademie improvisatielessen kreeg waarbij ze op een gegeven
moment met zijn tweeën een scene van een uur lang moesten improviseren. Hij
dook een uur lang in een situatie, moest een verhaal verzinnen en teksten zeggen
die hij op dat moment bedacht. Heel spannend, maar ook heel leuk!

