
Nu te boeken: AAN DE ANDERE KANT – zoektocht naar talent 

Jeugdvoorstelling gebaseerd op gedachtegoed schrijver Luk Dewulf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
De voorstelling “Aan de andere kant” vertelt het verhaal over Joppe. Joppe leeft in een 
wereld vol talentenjachten. In deze wereld bestellen ouders perfect DNA en doen alles om 
hun kind tot “super kid” te maken.  
Op een dag  faalt Joppe in de spotlight. Hij komt op mysterieuze wijze “Aan de andere kant” 
terecht. Daar blijken meer kinderen te wonen. Zij ontdekten wat werkelijk talent is. Met 
behulp van zijn nieuwe vrienden vult Joppe een rugzak met talenten.  
 
Doelgroep 
De voorstelling is gemaakt voor kinderen van groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Ook 
voor het bruglasjaar of voor gezinnen is de voorstelling zeer geschikt.   
 
De voorstelling duurt 55 minuten. 
 

 

 
 

  



Achtergrond 
“Ik ontmoette ik Luk Dewulf in 2019 bij het Achterhoekse Onderwijsgesprek dat ik 
presenteer,” vertelt Wendelien Wouters, schrijver en regisseur van de voorstelling. “De 
avond ging over Luks’ visie op talent. Die gaat niet over uitblinken, maar over het vinden van 
je eigen flow. Over het vinden van activiteiten waarmee jij je batterij oplaadt en de tijd 
vergeet. Zijn gedachtegoed resoneert enorm, zeker in het onderwijs omdat het een veel 
bredere blik geeft op wat kinderen beweegt en in beweging brengt.” 
Na hun ontmoeting gaf Luk Dewulf aan dat hij al lange tijd de wens had om een 
jeugdvoorstelling te laten maken over zijn visie op talent. De talentenklas van Amphion 
theaterschool uit Doetinchem ging het avontuur aan. Wendelien: “Onze jonge acteurs 
maken al jaren theater, zij weten wat het je kan brengen als je doet wat écht bij je past. Dat 
delen ze graag met kinderen in het publiek.” 
 
Dicht bij kinderen 
De voorstelling verdiept het talent-denken, is speels, grappig, poëtisch en voorzien van dans 
en heerlijke liedjes. Het onderwerp blijkt, misschien wel juist nú in de nasleep van de crisis, 
relevant. De voorstelling laat zien dat we een mooiere en inclusievere wereld krijgen als we 
verder kijken dan enkel de cognitieve kwaliteiten van een kind.  
 
 

 
 

 
 

Kosten 
1 voorstelling op een dag €800,-  
2 voorstellingen op een dag € 1250,-  
 
Voorwaarden 
- Bovenstaande tarieven zijn excl. 9% btw en reiskosten 
- Eventuele overnachting(en) en maaltijden in overleg 
- De kosten zijn incl. een nagesprek door de acteurs na afloop van het optreden. 
- Advies: publiek van maximaal 120 kinderen. 
- De opdrachtgever draagt zelf zorg voor het reserveren en de kosten van zaal en 

techniek/technici. 
- De voorstelling kan in eenvoudige vorm ook op school worden gespeeld mits 

omgevingsgeluid uitgesloten is en ook hier wordt voorzien in eenvoudige techniek. 
Gewenst speelvlak: 9.5 x 7 meter. 

 



 

 
 
 

Ter verrijking 
Aan het theaterstuk kan ook een spreker worden gekoppeld. De spreker zorgt voor een 
nabespreking met de toeschouwers én kan ook een inspirerend verhaal koppelen aan een 
voorstelling. Ook een educatief project rondom de voorstelling is mogelijk. Een 
verrijkingsprogramma is mogelijk voor zowel leerkrachten en ouders/verzorgers  als voor 
kinderen. Bij interesse wordt altijd een voorstel op maat gemaakt i.s.m. Luk Dewulf, de Blij 
met mij Academie of IJsselgroep. 
 
Meer info & boekingen 
Boekingen voor het voorjaar van 2022 dienen bij voorkeur gedaan te worden uiterlijk 15 
december 2021. U kunt bij uw boeking voorkeursdata doorgeven. Omdat een tournee 
plannen ook een “puzzel” is, kunnen we de voorkeursdata helaas niet garanderen. 
 
Contact en boeking 
Wendelien Wouters 
info@wendelienwouters.nl 
Mob: 06 29 53 74 27 
 
Met dank aan sponsoren 
Luk Dewulf, Amphion Cultuurbedrijf, Blij met mij academie, Grootsklein en IJsselgroep 

 

 
 

mailto:info@wendelienwouters.nl

