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Voorwoord

“D
 e spelers in het veld

Zonder masker spelen zij zichzelf open
in scherp getrokken mondhoeken en
vaak woordeloos stroomt vreugde door
hun ondeugend bewegen. Speelt Hamlet
een kokervisje en grijnst een kater
weerspiegelend naar de tribune op.
Hun zijn is vertraagd in gerijpte puurheid
hun worden is omlijnd met ragfijn gevoel
hun theater speelt tot slot elk publiek weer bloot
De lengte van hun tijd is weldadig rekbaar op dit uur.”

Kees van Meel, voormalig stadsdichter in Breda schreef dit gedicht speciaal voor het Festival
Ongekend Talent in Breda, oktober 2008

Soms kunnen mensen kernachtig en poëtisch beschrijven wat zij zien en beleven. Kees van
Meel, (stads)dichter en theaterrecensent, schreef dit na zijn bezoek aan een voorstelling van
Theaterwerkplaats Tiuri.
Kunstenaars zijn in staat om die wereld zichtbaar te maken, waar mensen met een beperking
in leven en soms zou je kunnen zeggen, waar zij in vast zitten. Een wondere wereld, die mij
mijn hele leven al boeit; al vanaf mijn geboorte toen ik als vierde kind in een groot gezin, mijn
oudere zus Coby, met een verstandelijke beperking, goed leerde kennen.
Echt toegang tot die wereld kreeg ik toen ik in de jaren 90 een toneelstuk in handen kreeg,
geschreven op het niveau van mensen met een cognitieve beperking. Als huisoudste op een
antroposofische zorginstelling voor deze doelgroep ging ik hiermee aan de slag. Er ging een
wereld voor mij open! Alsof sprookjesfiguren tot leven kwamen, zo zag ik deze bewoners
opbloeien, eigen initiatieven nemen en plezier maken. Ook zag ik dat zij van nature inzicht
hebben in de wereld van het toneel. Zij konden beter spelen en improviseren dan ik! Mijn
wereldbeeld draaide 180 graden. Daar en toen ontstond de wens en de drive om binnen een
theaterformule deze talenten naar voren te laten komen. Want mensen met een (cognitieve)
beperking hebben een ongekend talent. Dat wordt niet vaak gezien in onze snelle en cognitief
ingestelde samenleving. Hun potentie wordt vaker als een zorgvraag benaderd dan als een
talent. De recente ontwikkeling om zwangere vrouwen aan te bieden de NIPT (niet-invasieve
prenatale test) te laten doen en als het kan de geboorte van een kind met het syndroom van
Down te voorkomen, spreekt hierin boekdelen en laat zien hoe de samenleving hier naar
kijkt. Mensen met Down, met een beperking, zijn blijkbaar lastig en niet waardevol! In onze
werkplaats(en) laten we iets met hen zien dat juist een maatschappelijke meerwaarde heeft!
Terugkomend op mijn eigen ervaringen, heb ik, na de nodige omzwervingen te hebben
gemaakt, in 2003 het initiatief genomen tot Theaterwerkplaats Tiuri.
En hoe dat gelopen is… daarvoor neem ik u graag mee in de volgende bladzijden.

Theo Frentrop
Oprichter en directeur Theaterwerkplaats Tiuri
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Over Tiuri

In oktober 2003 is Theo Frentrop met een viertal vrijwilligers het avontuur aangegaan.
Geïnspireerd door het boek ‘Brief aan de koning’ van Tonke Dragt kozen ze de naam Tiuri
voor de theaterwerkplaats. In dit verhaal gaat de ridder Tiuri een avontuur aan, waarbij
hij onderweg zijn talenten ontdekt. Onze missie is ongekend talent van mensen met een
(cognitieve) beperking verder te ontwikkelen en zichtbaar maken door het avontuur aan te
gaan in een theaterwerkplaats.
We bieden in de theaterwerkplaats verschillende theateractiviteiten aan, zodat iedere speler
zijn of haar eigen theateravontuur kan aangaan. Zowel dagbesteding als vrijetijdsbesteding.
In onze theaterwerkplaats ontwikkelen we het talent van de deelnemers waardoor ze kunnen
groeien en zich kunnen ontwikkelen tot theatermaker. Deelnemers leren acteren, dansen,
bewegen, en krijgen inzicht in hoe een voorstelling wordt gemaakt. Na intensieve training
maken zij hun talent zichtbaar in voorstellingen en presentaties in het theater, op scholen, bij
organisaties en bedrijven. Tiuri heeft inmiddels een werkplaats in Breda en Roosendaal.
De Tiuri-methodiek is niet aan een tekentafel bedacht, maar is gaandeweg ontwikkeld door
de avonturen en de ervaringen die we hebben opgedaan. Onze geschiedenis is tevens een
persoonlijke weg, het zijn persoonlijke verhalen en ervaringen van onze spelers en van onze
medewerkers.
We beschrijven ons werkveld in het spanningsveld tussen theater - onderwijs - zorg, en in de
onderstaande driehoek ziet u dat dat het leren centraal staat, voor de spelers, maar ook voor
de medewerkers van de organisatie.

THEATER

ZORG
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Methodiekbeschrijving

Hieronder is onze methodiek beschreven aan de hand van verschillende uitgangspunten en
werkwijzen. Hier en daar overlappen de verschillende methoden elkaar. De praktijkervaringen
zijn opgenomen in de groene kaders.

• Selectie van de spelers
Een van de factoren voor het succes van Tiuri is het aannamebeleid. Tiuri werkt alleen
met gemotiveerde, ambitieuze spelers, zij kiezen zelf voor theater als werk gerelateerde
dagbesteding. De werklust is daardoor ook groot. Niks moet hier. Dit helpt ook bij
strubbelingen in de groep, er is een gezamenlijk doel en een gezamenlijke liefde: theater
maken. Hierin kunnen we elkaar altijd weer (terug)vinden.
Marco (*) is voor zijn schoolstage bij een dagbesteding terecht gekomen die bij ons in het pand zit.
Marco is in daar op een zaterdag tijdens een gemeenschappelijke open dag en staat bij ons kantoor te
drentelen en te kijken wat we toch allemaal doen. Telkens wordt hij weggehaald om in de keuken te
helpen, maar dan staat hij er toch ineens weer. Uiteindelijk vraag ik hem, of hij het leuk vindt en of hij
interesse heeft in de werkplaats. Hij reageert heel enthousiast. Bij de andere dagbesteding leert hij
allerlei handelingen met behulp van pictogrammen. Hij maakt daar een zeer onzelfstandige indruk.
Zijn begeleiding en zijn moeder zijn niet onder de indruk van zijn wens om bij Tiuri te gaan werken en
zij houden dit tegen. “Hoe kan Marco bij Tiuri ooit iets brengen, als hij bij ons nog zo aan de onderkant
van zijn vermogen zit?”, is de reactie. Maar Marco zet door. Het lukt hem om eerst een paar dagen en
uiteindelijk volledig bij Tiuri te komen werken. Dit heeft hij allemaal door zijn eigen motivatie voor
elkaar gekregen! Hij zou niet meer weg willen. Zijn moeder staat er nu helemaal achter.

In het aannamebeleid laten we nieuwe spelers geen auditie doen. Iedereen die meent te
voldoen aan de volgende criteria is welkom:
•	Ambitie, de wil en de drang om op een podium, in de schijnwerpers, voor het publiek te
staan;
•	Samenwerken, in het theater speel je samen, je vertrouwt op je medespelers. Dat betekent
ook dat je bij lessen en repetities volledig aanwezig bent;
•	Begrip, in de zin van spelopdrachten kunnen begrijpen, maar ook begrijpen dat samen een
voorstelling maken commitment betekent, bijvoorbeeld: vakanties en vrije dagen kun je niet
zomaar opnemen een maand voor de voorstelling.
De selectie gaat op natuurlijke wijze via een werkstage. Een aspirant speler kan zich
aanmelden via school als ze op zoek zijn naar een stageplek. Vervolgens lopen ze een jaar
lang één of twee dagen mee bij Tiuri. Als iemand na een jaar van school gaat wordt er samen
met de leerling besloten of dit wat voor hem of haar is. Een leerling loopt op verschillende
plekken stage gedurende zo’n jaar. Als de keuze op Tiuri valt, kijken we samen met de speler
of dit echt bij iemand past. Het gaat hierbij vooral om de passie voor theater en de wil om
samen te werken en de wil om zich nog verder te ontwikkelen.
In de loop van de tijd dat we dit avontuur samen aangaan, zien we hoe iemand zich ontwikkelt
op het gebied van de podiumkunsten. En zien we die ontwikkeling niet dan gaan we het
gesprek aan en zouden we tot de conclusie kunnen komen dat iemand niet (meer) in onze
werkplaats past.
Lennard (*) komt via school (voor speciaal onderwijs) bij ons op werkstage maar hij loopt ook stage
bij een dorpshuis. Na een paar maanden evalueert de stagedocent met Lennard. Zij vraagt hoe de
stage bij het dorpshuis bevalt. Lennard zegt dan “dat het wel gaat”, maar dat “in hem een acteur
leeft, die vindt dat hij beter bij Tiuri kan gaan werken”.
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• Basishouding
Een andere belangrijke factor voor het succes van Tiuri is de benadering van de spelers. Wij
nemen ze serieus in wie zij zijn en in wat zij laten zien. Een belangrijke waarde voor iedereen
is positieve erkenning. Betekenisvol zijn, gezien en gehoord worden en waardering krijgen.
Onze spelers werden en worden vaak gewezen op alles wat ze niet goed doen, hoe het anders
moet en waarin ze in negatieve zin afwijken van de norm. Deze houding benadrukt hun zwakte.
Juist als we ze benaderen als volwaardige mensen, beleven ze en zien ze hun eigen kracht en
hun mogelijkheden. Erkenning van wat ze doen en wie ze zijn, geeft daarom een enorme
positieve boost. De insteek is dus altijd positief. Positief kijken naar jezelf en naar elkaar en
accepteren van jezelf en elkaar. En bovenal werken met wat er ís, niet focussen op wat er niet is.
Jeroen (*) is een jonge en nieuwe speler. Hij komt niet om te spelen maar om te helpen met de
decors. We maken zelf geen decors maar zijn hulpvaardigheid en interesse zijn groot. Hiermee gaan
we aan de slag, en terwijl hij niet gekomen is om te spelen, stapt hij stap - voor - stap in! Eerst op de
achtergrond, en langzaam steeds meer op de voorgrond. Belangrijk is om te accepteren hoe iemand
instapt en langzaam deze inzet om te vormen tot een belangrijke aanvulling in het totale spel en de
spelersgroep.

Daarnaast is het belangrijk dat er vertrouwen heerst tussen artistieke begeleiding en spelers
onderling. Een veilige basis is essentieel om te komen tot diepgang. Als dit vertrouwen er is
kun je mensen verleiden buiten hun veilige kader te stappen en nieuwe dingen te ontdekken
en te groeien. We evalueren altijd na een dagdeel werken met de spelers, zowel positieve
punten als ontwikkelpunten worden benoemd. Waarbij er ruimte gecreëerd wordt voor ieders
gevoelens. Hierdoor groeit het vertrouwen in elkaar en in het eigen kunnen.
Tiuri is gevraagd om mee te werken aan een internationaal uitwisselingsproject met werkplaatsen
in Italië, Spanje en Portugal. Naast twee medewerkers die ons gaan vertegenwoordigen, zullen ook
twee spelers mee gaan werken in dit project. Wij hebben besloten om op basis van de ambities en
talenten van onze spelers de keuze te maken. Eén speler uit de werkplaats in Breda en één uit de
werkplaats in Roosendaal. In Roosendaal kiezen we voor Thijs (*). Hij is dolblij en ontzettend trots dat
we hem hiervoor vragen. Uiteraard wil hij hieraan mee werken. “Dat past precies bij mijn ambities!”.
Een aantal dagen later vertellen we het tijdens het spelersoverleg aan de groep in Roosendaal. Thijs
is behoorlijk gespannen. Hij weet dat sommige spelers behoorlijk jaloers kunnen reageren en ziet
hier erg tegenop. Als hij het nieuws heeft verteld, daalt er een korte maar intense stilte neer over de
groep. Thijs ziet dit direct als een aanval en reageert hierop: “Ik ben ontzettend trots hier op. Het is
toch ook fijn voor mij dat ik dit mag doen? Laten we daar ook eens naar kijken.” Een aantal spelers
feliciteert hem enthousiast.
Eén van de spelers, Bram (*) wordt steeds stiller en duikt in elkaar. Ik zie een frons op zijn gezicht
verschijnen. Hij wordt boos. Ik leg een hand op zijn knie om hem te laten weten dat ik er voor hem
ben. Hij ontploft: “Waarom hij? Waarom niet ik? Ik wil ook ons land vertegenwoordigen! Ik wil ook
Tiuri vertegenwoordigen! Ik kan dat net zo goed als hij! Hij krijgt altijd alle leuke dingen!” Hij springt
op en rent woedend de theaterzaal in. Ik loop achter hem aan. Bram kan behoorlijk explosief en
agressief reageren als hij boos is. Dat betekent dat ik ook een klap zou kunnen krijgen als ik dit
verkeerd aanpak. Ik zie dat hij op het punt van exploderen staat. Ik kies om me te laten leiden door
liefde en niet door angst. Ik loop op hem af, ga heel dicht bij hem staan en sla mijn arm om hem heen.
Heel even beweegt hij zijn arm alsof hij uit wil halen, dan ontspant hij, slaat zijn armen ook om mij
heen en gooit er alles uit wat hem dwars zit. Als hij wat gekalmeerd is, gaan we het gesprek samen
aan. Ik laat hem weten dat ik hem zie. Natuurlijk begrijp ik heel goed dat iedereen hier mee naar toe
zou willen! Ik zeg: “Je moet het niet doorvertellen hoor, maar stiekem ben ik ook een beetje jaloers
op mijn collega’s die vanuit ons team mee mogen... Ik zou ook wel naar Turijn willen!”. Hij kijkt me
blij aan. “Ja? Zou jij ook willen?”, zegt hij grinnikend. Dan gaan we samen ons best doen om allerlei
nadelen op te sommen aan dit project. Nadelen, waardoor het voor ons dus eigenlijk heel fijn is om
hier te kunnen blijven. Ik begin: “Het is ook midden in de zomervakantie dat ze daar naar toe moeten.
Ik ga liever gewoon met mijn man op vakantie dan dat ik met collega’s aan het werk ben!”
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“Ja, en het is ook hard werken.”, zegt Bram op zijn beurt. “Precies! En alles in het Italiaans; daar

wordt je toch doodmoe van?”, vul ik aan. Zo gaan we een tijdje door, tot Bram weer helemaal
vrolijk is. Als we de kantine in lopen, loopt Bram, zonder dat we het daar over gehad hebben, recht
op Thijs af en schudt hem de hand. “Gefeliciteerd!”, zegt hij, “Ik denk dat jij ons heel goed kan
vertegenwoordigen!”.

Gelukkig zijn wij bij Tiuri ook maar mensen, dus wij slaan de plank ook wel eens mis. En dan
volgt meteen een ander belangrijk aspect: vergissingen en fouten maken horen erbij, dat is
ook leer- en werkmateriaal. Dit levert als het opgelost wordt, ook vreugde en nieuwe inzichten
op. Falen met plezier als het ware! Tijdens de avonturenreis die we met elkaar maken, zullen
er altijd valkuilen zijn. En dat is in onze visie prima. Als je dat overwint kan de reis weer
verder!
Vanuit deze positieve basishouding gaan we aan de slag met wat de spelers zelf mee- en
inbrengen in hun spel. En dan wordt de kracht van de spelers zichtbaar: zij durven over het
algemeen snel tot spel te komen en iets te laten zien, sneller dan mensen zonder cognitieve
beperking. Ze hebben weinig of geen gêne. Ook is er weinig concurrentie, spelers moedigen
elkaar vaak aan en ze oordelen niet meteen. Dat is tenminste de ervaring van de professionele
drama- en dansdocenten die met de spelers van Tiuri werken.

• Ervarend leren
Een ander belangrijk aspect van de methodiek van Tiuri is ervarend leren. In onderstaande
tabel staan de belangrijkste kenmerken van ervarend leren weergegeven.
Kenmerken van ervarend leren
Wat doet men tijdens het ervarend leren Wat is men doorgaans geneigd te doen
Basishouding

Werken
met visie

Reflectie
en techniek

“Ja zeggen” tegen een gegeven situatie

“Nee zeggen” tegen een verstoring

De moed hebben in te stappen en het
‘niet weten’ te verdragen

Uitvoering van de planning of methode

Aansluiten en mee kijken naar wat voor
de ander interessant is

Afwijzen en terugvallen op wat is
voorgenomen

Inzetten van je visionaire vermogen

Abstract normatief eisen stellen

Concreet beschrijven van de toekomst,
als in het hier en nu, klein, dichtbij

Het hanteren van algemeen
geformuleerde doelstellingen

Neerzetten van een concrete en
uitdagende omgeving

Plannen van droge oefeningen zonder
context

In de reflectie zoeken naar de
enthousiasmerende momenten

Kijken of de methode of het protocol
goed gevolgd is

Zoeken naar de gelukte onverwachte
handeling

Het succesvolle herhalen, traditioneel
methodisch werken

Stellend onderzoeken

Open of gesloten vragen stellen

Situaties scheppen waar ‘ja’ tegen
gezegd kan worden

Corrigeren en voorkomen van nieuwe
verstoringen

Inlevend waarnemen

Ordening door indelingen, categorieën
en modellen

Van: www.academievoorervarendleren.nl
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• Methode Johnstone
Ervarend leren is ook zeer goed toepasbaar op de werkvloer in het theater. In de
methode Johnstone is dit verder uitgewerkt. Keith Johnstone (1933) is een Britse acteur,
toneelregisseur en theaterdocent en één van de grondleggers van het improvisatietheater. De
belangrijkste uitgangspunten hanteert Tiuri ook in het werken met de spelers. De methode
waar Johnstone vanuit gaat is dat de eerste impuls altijd goed is. Mensen hebben door de
ongeschreven regels die door de maatschappij opgelegd worden, een filter waar alle eerste
impulsen doorheen gaan. Johnstone omzeilt dat filter.
Is de standaardinsteek vaak:
• Plan alles
• Zeg nee
• Doe niet wat in je opkomt
De methode Johnstone stelt voor:
• Plan niet
• Zeg JA
• Doe wat er in je opkomt
En: doe niet je best, maak fouten, werk in het hier-en-nu, wees ontspannen en open.
In de ochtend hadden twee spelers (Sam en Marloes) met elkaar gewerkt op de vloer bij een
bewegingsoefening. Zij begonnen met het simpel spiegelen van elkaars bewegingen en hieruit
ontstond al snel een geïmproviseerde dans. In de middag ben ik met dezelfde spelers gaan werken
met tekst en emotie (vanuit het contact met elkaar). Tijdens de oefening werd simpelweg een woord
tegen elkaar gesproken en herhaald. Het woord was 'jij', de reactie 'ik?' en vervolgens steeds
opnieuw. Al snel kwam er leven in deze woorden te zitten, ze raakten beladen met emotie. Van de
zijkant gaf ik de spelers een nieuw woord om te herhalen zoals 'waarom?'. Het woord werd als een
soort pingpong balletje naar elkaar toe gekaatst en raakte zo steeds ‘voller‘. Er ontstond een subtekst waardoor de spelers steeds emotioneler werden, zonder dat zij dit cognitief nog hoefden te
begrijpen.
Sam: Waarom?, Marloes: Waarom??, Sam: Waarom!, Marloes: WAAROM!!  Er ontstond een
spannende, radeloze sfeer. Weer een nieuwe tekst: 'Waarom niet??'. De sfeer wordt steeds
opgetogener bij het herhalen hiervan. Weer een nieuw woord dat wordt herhaald... 'JA!!'... de spelers
worden steeds blijer, ze steken elkaar aan tot ze uitzinnig zijn.
Omdat de sfeer zo liefdevol en open werd gaf ik de spelers vervolgens de tekst 'Alles is mooi' mee.
Ook deze zin werd herhaald. Hierbij kwamen de lichamen van de spelers impulsief in beweging
en trokken naar elkaar toe. Ik maakte de spelers hiervan bewust door dit te benoemen met 'volg
je lichaam'. Ik heb muziek aangezet die op dat moment passend voelde en vervolgens begon het
geheel zichzelf als het ware te spelen. De spelers hadden contact met zichzelf en met elkaar en
de elementen van de oefening in de ochtend en die in de middag kwamen bij elkaar en vielen heel
natuurlijk op zijn plek.
De tekst 'Alles is mooi' kreeg een eigen leven in de fantasie van de spelers. De bewegingen
werden een natuurlijk gevolg van de woorden. En de woorden werden een natuurlijk gevolg van de
bewegingen. Er ontstond een dans waarbij tekst en beweging één geheel werden.
Flarden tekst kwamen naar boven zoals 'Jij!', 'Ja', en steeds terugkerend 'Alles is mooi'.
Maar ook ontstonden er spontaan nieuwe zinnen als 'Je ogen stralen', 'Ik voel je hart' en 'Ik ben vrij!'.
Ik heb deze oefening meerdere keren met dezelfde spelers gedaan en er ontstond steeds weer een
nieuwe vorm en deze bleef altijd even puur en oprecht in zijn beleving. Zonder dat de spelers erover
konden nadenken, hadden zij een scala aan emoties doorleefd. Van een tot tranen geroerde Sam tot
een stralend roepende Marloes.
Het mooie van dit voorbeeld vind ik dat je hier duidelijk ziet dat, wanneer de spelers aangesproken
worden op hun intuïtieve gevoel voor spel, de emoties vanzelf komen. Achteraf is dan cognitief
te benoemen wat die emotie is. Maar het natuurlijke gevoel voor spel brengt ze naar de ervaring
ervan en dit levert prachtig materiaal op. Iets wat ik als maker weer kan inzetten bij een voorstelling
zodat dit ook gedeeld kan worden met een breder publiek.
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Het gebruik van “JA, en…” is een belangrijke ‘theaterwet’. Met “Nee” of “Ja, maar…”, blokkeer
je het spel, een scène valt dood. Iedereen is bezig met het doordrukken van zijn eigen idee,
waardoor er niets nieuws kan ontstaan. Bij een acceptatie met een ‘Ja, en...’ wordt er energie
toegevoegd, wordt er uitgenodigd tot actie, kan iedereen zijn eigen stukje bijdragen aan het
grote geheel. Dit levert enthousiasme op waardoor er mooie, nieuwe ideeën ontstaan. Het
spel ontwikkelt zich verder. Verander ‘ja, maar’ door een ‘ja, en’, en je keuzemogelijkheden
worden ineens vergroot, creativiteit en inspiratie gaat stromen, en je tilt jezelf en elkaar naar
een hoger plan. Door in te stappen met een “Ja, en...” weet je niet waar je gaat uitkomen, jij
hebt de touwtjes niet meer in handen, maar zo kom je op heel nieuwe situaties en ontdek je
nieuwe dingen. Werken vanuit het “Ja, maar...”, vanuit het ego, en vanuit angst, zal er nooit
voor zorgen dat talenten ontdekt worden en tot bloei kunnen komen.

• Persoonlijk Artistiek Plan
Elke speler heeft een Persoonlijk Artistiek Plan (PAP), geschreven door de coördinator
spelersondersteuning in samenwerking met de speler zelf. In het PAP staat beschreven waar
de betreffende speler aan wil werken en wat hij of zij wil bereiken gerelateerd aan zijn of haar
persoonlijke theaterambities binnen Tiuri. We gaan uit van het eigen creatieve vermogen van
de spelers, elke speler heeft een eigen ingang om bij de “eigen” creativiteit te komen. Het
zoeken en vinden van die ingang is een proces dat door de jaren heen groeit.
Op momenten waarop een speler tijdelijk minder of niet gemotiveerd is, vallen we terug op
het PAP. Waarom ben je hier? Wat wilde je leren? Ben je nog op je plek hier binnen Tiuri?
Dat werkt weer verhelderend en motiverend voor spelers en de regisseur/dramadocent. En
soms komt een speler tot de conclusie dat werken bij Tiuri niet meer aansluit bij zijn of haar
wensen, dan nemen we afscheid.

• Beeldtaal
Een ander ingrediënt van onze methodiek noemen wij beeldtaal. De meeste van onze spelers
hebben moeite met spreken, en cognitieve vaardigheden. De benadering van de spelers vanuit
de theaterdiscipline maakt veel los: bij hen, maar ook bij de professionele theatermaker of
docent. Zij zien dingen ontstaan, kijkend naar hoe iemand beweegt.
Even geleden waren we bij dansgroep De Stilte in Breda. De spelers van Tiuri keken naar een
dansduet van twee danseressen. Een van de begeleidende docenten van De Stilte vroeg hen wat
ze hadden gezien en of zij dat konden benoemen. Om de vraag te beantwoorden bewogen onze
spelers hun handen en hun lijf. Ze lieten zien wat ze hadden beleefd. Ook in de oefeningen die
dansers en spelers samen deden bleek hun intuïtieve mogelijkheden om in beweging antwoord
te geven en de leiding te nemen, ondanks dat de dansers geen Nederlands spraken. Een nieuwe
gemeenschappelijke bewegingstaal ontstond.

Alsof een nieuwe taal ontstaat, wordt in snel tempo aangesloten bij de bewegingen, de
beleving, de emoties van de spelers. Want onze spelers kennen van nature weinig schroom of
andere cognitieve remmingen en pikken instructies (voordoen) op theatervlak gemakkelijk op.
Waar mensen zonder cognitieve beperking gevoelsmatig over een drempel moeten om zich
‘bloot’ te geven, ervaren onze spelers die remming niet of nauwelijks. Door hun ongeremdheid
hierin komen ze snel tot resultaten. En ook door hun natuurlijke openheid waarmee ze de
ander uitnodigen om te reageren.
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Elke speler heeft een eigen ingang om te komen tot beleving van het theaterspel. Deze
beleving komt niet voort vanuit cognitie maar vanuit andere lagen van hun bewustzijn.
Iemand heeft bijvoorbeeld een goed gevoel voor ritme of is motorisch sterk terwijl zijn
taalvaardigheden of sociale vaardigheden laag zijn. Zijn of haar talent raakt aan deze goed
ontwikkelde vaardigheden en niet aan de cognitieve vaardigheden.
Zo kwamen wij terug van een vakantie in Portugal waar we de fadomuziek ontdekt hadden. Dat
wilden we ook in de werkplaats uitproberen. Want muziek is de drager van de bewegingen die
uiteindelijk tot de voorstellingen leidt, zo hebben we gemerkt.
Bij Klaas die een grote stoere man is, en die graag alleen stoere rollen speelde (of maakte) zagen
we een fantastische ontwikkeling ontstaan. Ineens ging Klaas heel klein bewegen, bijna als een
olifant die groot is maar ook gracieus kan bewegen. Zijn (bewegings)repertoire werd door de muziek
verbreed. Onroerend en boeiend om op deze manier iemand een heel ander aspect van zichzelf te
laten ontdekken!

Ook bij het instrueren van de spelers maken de regisseurs geen gebruik van ingewikkelde
concepten en opdrachten, maar zij laten het zien of laten iets beleven op de vloer of ze geven
opdrachten zoals:
• Welk gevoel roept die muziek bij jou op en hoe zou je daarop bewegen?
• Hoe beweegt een kat, probeer dat eens na te doen? Welk gevoel roept dat op?
• Hoe beweeg je wanneer het hard waait?
In ben samen met Jacco (*) aan de slag gegaan met een monoloog. Ik merkte dat Jacco het lastig
vond om de tekst te onthouden. De tekst was: “De sirenes gaan”. Ik heb hem toen bewegingen en
het geluid van sirenes, door de ruimte laten maken. Zodra ik het aan beweging koppelde viel het
kwartje. Op dat moment zei ik tegen Jacco wat hij goed deed en wat hij nog kon oefenen. De focus
lag vooral op wat hij al had bereikt. Door hier op door te gaan merkte ik dat ik zijn enthousiasme
vast kon houden. Na drie dagen oefenen had hij dan ook heel de monoloog met bewegingen uit zijn
hoofd geleerd. Tijdens de werkveldpresentatie liet hij vol trots zien waar hij aan had gewerkt. Deze
ervaring blijft voor Jacco een motiverende factor. Dit merk ik zowel tijdens de lessen als tijdens de
nieuwe individuele opdrachten. Zodra we het over deze monoloog hebben verschijnt er weer een
grote lach op zijn gezicht en gaat hij gedreven aan de slag met een nieuwe opdracht.

De voorstellingen en presentaties die zo ontstaan zijn dan ook heel beeldrijk. In verschillende
producties uit het verleden stond het thema: ‘Hoe kijk jij?’ centraal. Het is een thema dat
voortkomt uit een vraag van de spelers en wat zij zelf naar buiten willen brengen.
De beeldtaal gaat vaak samen met muziek. Muziek is ook sterk vormgevend. Muziek vormt
dan ook voor onze spelers een goede ingang om tot spel te komen. Ook omdat de spelers niet
cognitief onthouden, met muziek kunnen zij dit wel. Voorstellingen van jaren geleden kunnen
zij opnieuw spelen wanneer ze de muziek horen.
Sjoerd (*) is een autistische man, en komt tijdens de pauze naast me staan en begint een liedje te
neuriën. Ik vraag hem wat voor een lied het is en hij vertelt dat het een nummer van Marco Borsato
is, getiteld “Mooi”. Dit nummer had hem duidelijk geraakt, met name de tekst had van alles bij hem
losgemaakt. Dus stel ik hem voor dit nummer te draaien in de les. Dit vind hij oké..
De les begint (alle andere spelers zitten) en ik zet het nummer voor Sjoerd op. Hij luistert zeer
aandachtig. Er gaat duidelijk van alles in hem om. Omdat hij het lastig lijkt te vinden om dit meteen te
verwoorden vraag ik hem of hij het nummer eens wil zingen. Na een korte aarzeling stapt hij de vloer
op en begint het nummer te zingen, vol overgave, er is duidelijk een verbinding tussen hem en de
tekst. Vervolgens gaat hij op de momenten dat er geen tekst is (instrumentaal) aan ons uit te leggen
waar het nummer over gaat. Omdat dit zo recht uit zijn hart komt wordt iedereen hierdoor geraakt.
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Sjoerd transformeert daarbij tot een soort boodschapper. Het lied heeft hem duidelijk een inzicht
verschaft en dit wil hij met iedereen delen. Als ik dit voor hem samenvat is dit dat geluk niet buiten je
zelf ligt maar IN JEZELF. Dat de werkelijkheid niet iets vasts is, maar dat het is hoe je hiernaar kijkt.
Dit bepaalt hoe je het leven en je geluk ervaart.
Ik word hierdoor geraakt omdat ik dit een prachtig inzicht vind dat zo oprecht vanuit zijn hart door
hem gedeeld werd. Er spreekt zoveel liefde uit omdat hij het elk mens gunt om dit te ervaren. Dit
heeft hij meerdere malen benadrukt. Een man met een eerlijke boodschap, heel simpel en puur. Ik
vind dat zoiets een podium verdient. Daarom heb ik dit aangegrepen als idee voor de voorstelling
waar wij nu mee werken. Vanuit zijn rol in het stuk krijgt hij ook de ruimte om dit inzicht met het
publiek te delen. Omdat het idee bij Sjoerd geboren is probeer ik dit samen met hem te ontwikkelen,
met name op het gebied van de teksten en de verhaallijn van het stuk. Ik heb hem regelmatig
uitgenodigd zijn gedachten op te schrijven. Deze teksten heb ik vervolgens voor hem verwerkt (dat
wil zeggen in monoloog- of dialoogvorm).
Een mooi proces waarop ik trots ben dat ik hier als regisseur aan deel kan nemen!

• Leerling - gezel - meester
Een ander ingrediënt is het principe vanuit de tijd van de Gilden, de oude ambachten: leren
volgens de leerlijn leerling - gezel - meester.
In beide groepen in zowel Breda als Roosendaal werken zowel ervaren als minder ervaren
spelers. De spelers leren niet enkel van de docent, maar ook van elkaar op de werkvloer,
omdat zij zien wat anderen doen. Soms gebruikt de docent/regisseur bewust de meer ervaren
spelers als vertalers richting de minder ervaren spelers. Al is het nooit de bedoeling om na te
spelen, maar juist door het voorbeeld te komen tot eigenheid in het spel.
Bij ziekte of afwezigheid nemen spelers soms elkaars rol over, dan blijkt dat dezelfde rol, net
zo goed als dezelfde tekst, een andere energie krijgt wanneer deze gespeeld wordt door een
andere speler die put uit zijn eigen referentiekader. Dit soort afwisselingen in spel dynamiek
kan ook leiden tot nieuwe inspiratie bij zowel regisseur/dramadocent als spelers.
We maken soms ook gebruik van externe deskundigen op het gebied van theater ter
ondersteuning van de vaste dramadocenten en regisseurs. Ook deze deskundigen maken
gebruik van de openheid van de spelers. Zoals gezegd, de spelers kennen weinig schroom
of andere cognitieve remmingen en pikken instructies rondom bijvoorbeeld stemcoaching
makkelijk op. Tot verrassing van de deskundigen, die ons dan vaak vertellen het zo bijzonder te
vinden dat ze veel verder komen in het doceren van hun vak dan ze ooit zijn geweest!

• Medewerkers / organisatie
Ook de medewerkers van Tiuri en de organisatievorm bepalen mede de methodiek. Onze
insteek is dat door de kwaliteiten van iedereen te zien en deze op de juiste manier in te zetten,
de kwaliteit van wat je in de wereld wilt zetten enorm verbetert.
Voor de medewerkers is het in dit proces net zo goed bijzonder om gezien en erkend te worden
in zijn of haar kwaliteiten en talenten. De werksfeer gaat met grote sprongen vooruit als een
medewerker kan doen wat hij het beste kan en waar hij ook de meeste affiniteit mee heeft.
Als iemand kan werken vanuit zijn talenten, kwaliteiten en passie levert dat veel goeds op voor
de medewerker in kwestie en daarmee ook voor de organisatie: minder stress, een grotere
motivatie, een positieve werksfeer, enthousiaste verhalen in de pauze, efficiënter werken en
door dat alles meer professionaliteit, meer kwaliteit en een beter imago voor de organisatie
(want mensen praten ook buiten het werk om over hun werk; ze zijn de ambassadeurs van de
organisatie).
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“Anneleen (regisseuse en dramadocente): Tiuri is mijn familie.

Familie hoort een warm bad te zijn waar je in stapt, en waar je mee kan lachen. Je familie begrijpt
je zonder dat je ook maar één woord hoeft te zeggen. Soms kan je niet met ze en niet zonder ze. Dit
is ook de reden dat ik mijn werk nooit helemaal los laat als ik thuis kom, en waarom mijn telefoon
vol met 'familiefoto’s' staat. Tiuri is niet mijn werk maar mijn familie en van mijn familie blijf je af.
Mijn familie is sterk en barst van het talent. Ik ben hier trots op en ik wil aan heel de wereld laten
zien wat een getalenteerde familie ik heb.”

Tiuri blijft zich ontwikkelen en we laten ons graag inspireren door anderen. Bijvoorbeeld door
de geweldige resultaten die Ricardo Semler, Braziliaans topondernemer, behaald heeft door
als uitgangspunt de simpele vraag te stellen: ‘hoe worden mijn werknemers echt gelukkig?’
En dit vervolgens in de praktijk te brengen en te werken op basis van vertrouwen, openheid
en liefde, met verbluffende resultaten tot gevolg. Hij schreef er een boek over (vertaald in het
Nederlands): ‘Semco-stijl’.
* Om privacyredenen gebruiken we gefingeerde namen voor de spelers.
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Nawoord

De methodiek die Tiuri gebruikt is zoals gezegd geen tekentafelmodel, het is ontstaan in de
interactie tussen spelers met een beperking en professionele theatermakers/docenten. Wij
willen daarbij nadrukkelijk van onderaf ‘gevoed’ worden door de spelers. Het is niet zo dat
wijzelf buiten het proces blijven of op afstand blijven, wat in sommige (zorg)kringen als een
professionele houding wordt gezien. Wij zíjn samen dat proces!
Vanuit de organisatie faciliteren we erkenning van de talenten en het zelfstandig kunnen
handelen binnen de lerende organisatie. Want: “In beweging kun je sturen!”

• Credits
De credits die Tiuri krijgt komen als eerste van:
•	De professionele theaterproducties en presentaties, waarmee het publiek (lees de
samenleving) wordt geráákt/'open' gespeeld
•	De individuele groei van de spelers, benoemd door ouders en de sociale en professionele
netwerken
• De onderwijs- en zorg instellingen, de fondsen, de overheden
In 2010 werd op basis van een dialoog met de NSGK (Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind) door Stichting Perspectief een onderzoek gedaan naar inclusie en
zeggenschap bij de werkplaats. Een algemene bevinding die werd beschreven was de
onderstaande:

“Tiuri is een plaats waar mensen zich in veel opzichten kunnen ontwikkelen. Educatie is een

uitdrukkelijke pijler, naast zorg en cultuur. Het programma is veelzijdig: acteren, communicatie,
dansen en bijvoorbeeld yoga maken er deel van uit. Daarnaast zijn er de uitvoeringen, de
instructiefilmpjes die gemaakt worden voor een zorginstelling en de workshops in het speciaal
onderwijs of samen met VMBO-leerlingen. Als we iets vaak hebben gehoord tijdens deze evaluatie
is het wel hoe mensen, zowel spelers als begeleiders en docenten, geleerd hebben en gegroeid
zijn! Dat geldt voor het beroep (als acteur) en als persoon. Het is als het ware eigen aan het
vak, je moet met jezelf aan het werk en je komt jezelf ook vaak tegen. Van spelers zelf, van
ouders, van woonbegeleiders of een oud-onderwijzer horen we over het groter zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen, de toegenomen mondigheid, het beter en of makkelijker omgaan met emoties en
opkomen voor jezelf dankzij het werken bij Tiuri. Vaardigheden die bij de repetities worden geleerd,
komen daarbuiten ook van pas en helpen om makkelijker te communiceren en in het leven te staan.
Wat voor spelers geldt, geldt ook voor docenten en regisseurs: het werken met acteurs met een
verstandelijke beperking vraagt een andere overdrachtsstijl en doet een beroep op creativiteit.”

Het volledige rapport is te downloaden op de website van Tiuri: www.theatertiuri.nl > Tiuri >
evaluatierapporten.

• Rol in de samenleving
Tiuri heeft als doel aan de buitenwereld vooral het talent van de spelers te laten zien, het
feit dat ze meer zijn dan de beperking die ze hebben. We willen het publiek laten zien dat die
(cognitieve) beperking juist het talent is! Het publiek/de samenleving wordt daarbij geraakt, op
een vlak waar zij in de cognitieve wereld niet meer, of weinig worden geraakt. Door de spelers
wordt hen een spiegel voorgehouden:
Hoe kijken zij? Hoe kijken zij naar mensen met een beperking? Hoe kijken ze naar zichzelf?
Hoe hard rennen ze in hun eigen leven en is dat waar het om draait?
Theater heeft die spiegelfunctie vaker, maar doordat de spiegel wordt voorgehouden door
vaak zichtbaar andere mensen, krijgt deze een interessante extra dimensie. Het publiek leert
anders te kijken naar mensen met een (cognitieve) beperking en wordt geconfronteerd met het
eigen (voor)oordeel dat zij hebben.
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Daarnaast kunnen onze spelers met een frisse onbevangen blik kijken, zij bieden een andere
kijk op de zaken. Zij kunnen maatschappelijke vraagstukken op een andere manier voor het
voetlicht brengen. Dit alles maakt dat Tiuri meer is dan alleen een dagbesteding, Tiuri geeft de
spelers een plaats én een rol in de samenleving.
De komende jaren wil Tiuri die rol verder vormgeven en uitbouwen. Op dit moment wordt naast
scholen ook nadrukkelijk samenwerking gezocht binnen het bedrijfsleven.

“ Ik speel

Ik dirigeer
In een mooi pak
Met een rode das
En een riem
Alle mensen kijken
Ze geven me applaus
Van binnen voel ik geluk
Dan ga ik nog een keer optreden
En begint het geluk opnieuw”

Frank Vos, speler Theaterwerkplaats Tiuri Roosendaal
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