
KAATJE



REGIE Jolanda de Groot 
TEKST Marian van Hoof, Carolien Ruoff  
ACTEURS Anne van der Steen, 
Barbara Knapper, Glenn Markesteijn 
DRAMATURGIE & COACHING 
Anna van Hoof 
BEWEGING Fariza Achoendova 
PRODUCTIE Karen Savert 
VORMGEVING Jan van Hoof 
VORMGEVING STAGIAIRES
Luuk Stegers, Quinn van Dongen, 
ROC Nijmegen Creatieve Technologie 
KLEDING Jasmijn Taken
KLEDING STAGIAIRES Tessa Kemper, 
Carmen Siebers, Rijn IJssel Fashion 
EDUCATIE Carolien Ruoff , 
Astrid Jansen, Eefje Kuhlmann 
BEGELEIDING KINDCOMMISSIE Marije 
Heutink, Suzan Greutink, Jeanet Zanoli 
BEGELEIDING & NAZORG OP SCHOOL
Sterker sociaal werk o.l.v. Natasja Scholten 
PROJECTLEIDING STERKER SOCIAAL 
WERK Ingrid Peters, Michiel Wisse 
PUBLICITEIT, ACQUISITIE & 
PROJECTLEIDING Hester Klein Tĳssink 
BOEKINGEN Sandro van der Leeuw 
FOTOGRAFIE | GRAFISCHE 
VORMGEVING Yell & Yonkers
TRAILER Ruut van der Beele

Met speciale dank aan Xem, Fleur 
en Tygo van de kindcommissie, de 
studenten Social Work van de HAN 
en Lindenberg Cultuurhuis. 

Publieksgroep: KAATJE is voor 
leerlingen groep 5, 6 en 7 van het 
basisonderwijs (in overleg ook mogelijk 
voor groep 8). Deze voorstelling is in 
overleg ook toegankelijk voor ouders 
en (toekomstige) professionals in 
onderwijs en welzijn.  

Speelvoorwaarden: KAATJE speelt 
in een groot (gym)lokaal voor circa 
60 leerlingen. 

De voorstelling KAATJE wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijheid
is een
kunst

Kaatje is dol op haar ouders. Maar die zijn op proef-
scheiding. Ze maken knetterende ruzie over dingen 
waar ze vroeger om konden lachen. Kaatje sjouwt 
met haar koff er van de één naar de ander. Bij haar 
vader eet ze havermout en vegan soep terwijl haar 
moeder frietjes met tosti’s serveert en liedjes zingt 
met Marco, de Snor. Maar dat mag Kaatje natuurlijk 
niet doorvertellen. Kaatje doet er alles aan om het 
huwelijk van haar ouders te redden.  

De kinderen uit het publiek zijn de stille getuigen 
van haar eenzame dwaling door de wonderlijke 
wereld die scheiding heet. Maar blijven ze de stille 
getuigen? Of worden ze de vrienden die Kaatje zo 
hard nodig heeft om gesterkt en vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet te kunnen zien?

KAATJE is een luchtige interactieve voorstelling over 
een verdrietig thema waar steeds meer kinderen 
mee te maken krijgen. Ondersteuning voor kinderen 
die te maken krijgen met een scheiding richt zich 
vooral op de ouders. Met KAATJE willen we kinderen 
een stem geven.

KAATJE is een sociaal-artistieke theaterproductie 
waarin initiatiefnemers Theater AanZ en Sterker 
sociaal werk nauw samenwerken met ROC Nijmegen, 
Rijn IJssel en Villa Pinedo. 

(vrij vertaald naar Charles Simic)

Meer info via 
www.theater-aanz.nl en 
hester@theater-aanz.nl


