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M IDDELBARE scholen voeren een theatrale str i jD

De afgelopen maanden hebben een 
zestal middelbare scholen een korte 
voorstelling gemaakt met als thema 
grenzeloos. Deze zgn. eenakters 
worden tijdens het festival  opge-
voerd in Theater Merlijn. De scholen 
zullen strijden om verschillende 
prijzen, zoals beste voorstelling, 
beste samenspel, beste regie, beste 
speler en aanstormend talent. 
De prijzen worden toegekend door 
een professionele jury.

PRODUCTIE door RABARBER op initiatief van DALTON Den Haag

DE ALLEREERSTE EDITIE VAN HET RAB’S FESTIVAL
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De allereerste editie van het RABʻS 
Hét theaterfestival voor middelbare 
scholieren, is een feit.

In deze krant lees je alle belangrijke en 
leuke informatie over het festival.

21:00-22:15 
VCL 
& 

’s Gravendreef 
College

Kaarten 
voor de 

voorstellingen 

zijn te 

verkrijgen via 

de deelnemen-

de scholen

10:45-17:30 
Programma 

voor 
deelnemers

17:30-18:45 
Dalton 

Voorburg 
& 

Dalton 
Den Haag

19:15-20:30 

Segbroek 

College
& 

Lyceum 

Ypenburg

22:15-22:45 

Talkshow

22:45-23:00 
Prijsuitreiking

23:00-0:30  
Feest 

voor alle 
deelnemers

Een publieksjury, bestaande uit een 
scholier van elke deelnemende 
school, kiest een winnende voorstel-
ling. Daarnaast is er een vol pro-
gramma met spel-, dans- en zang-
workshops voor de spelers, een 
talkshow, live muziek en aan het 
eind van de avond maakt de jury de 
winnaars van dit eerste RAB’S Festi-
val bekend en kunnen we als uitsmij-
ter met z’n allen lekker dansen op 
de muziek van DJ Max de Vogel.



Wat voor opleiding heeft u ge-
volgd? De acteursopleiding 
aan de Studio Herman Teirlinck 
in Antwerpen. Ook wel Hoger 
Instituut voor Dramatische 
Kunst genoemd. Maar het be-
staat volgens mij niet meer, op-
gegaan in het Koninklijk Con-
servatorium.

Hoe kunt u uzelf het beste om-
schrijven? Sorry maar hoe 
moet ik deze vraag beantwoor-
den? Lang? Dun? Kalend? Laat 
ik het maar op ontzettend sym-
pathiek houden ;-)

Waar kunnen de mensen u van 
kennen? Ik speel al jaren bij To-
neelgroep De Appel in Den 
Haag maar daarnaast ben ik re-
gelmatig te zien op tv en in de 
fi lm. Een tijdlang was ik zelfs 
bijzonder populair door de 
jeugdserie ZOOP. Sowieso ont-
houden kinderen je heel goed, 
ik heb geloof ik drie jaar gele-
den één weekje meegespeeld 
in het Huis Anubis en word 
daar soms nog van herkend op 
straat.

Wat voor werkzaamheden 
doet u op dit moment? 
Toneelspelen bij Toneelgroep 
De Appel.

Wat vindt u mooi aan uw vak?
Het maakt me blij om dag in 
dag uit met m’n verbeelding 
aan het werk te kunnen zijn. 
En niet alleen die van mij, maar 
ook die van schrijvers, ontwer-
pers en medespelers.

Wat voor opleiding heeft u 
gevolgd? Ik heb gestudeerd 
aan de academie voor drama 
in Eindhoven

Hoe kunt u uzelf het beste 
omschrijven? Ik ben iemand 
waar het glas altijd halfvol is! 
Dus ik houd ook van positief 
in het leven staan. Ik ben gek 
op mijn vak maar nog gekker 
op mijn dierbaren.

Wat voor opleiding heeft u 
gevolgd? Toneelschool Maas-
tricht de docent regieoplei-
ding en daarvoor Pedagogi-
sche academie.

Hoe kunt u uzelf het beste om-
schrijven? Ik kan mijzelf het 
beste omschrijven als een ge-
passioneerd iemand die van 
haar hobby haar werk heeft 
gemaakt en van haar werk 
haar hobby, een echt mensen 
mens.

Waar kunnen de mensen u van 
kennen? De mensen kennen 
mij de laatste 27 jaar voorna-
melijk van Rabarber waar ik de 
directeur van ben en ik word 
dan ook tot in de rij van Albert 
Heijn aan toe aangesproken 
met dag mevrouw Rabarber en 
als ze dat vergeten zijn met 
mevrouw Barbara omdat dat 
ook veel op Rabarber lijkt.

Hugo Maerten

Rebecca van Leeuwen

Mike Weerts

mooiste voorstellingen die ik 
gezien heb, behoren Les 
Miserables omdat dat de 
eerste musical was waar ik bij 
betrokken was. A war horse 
onlangs in Londen omdat het 
een prefecte samenwerking 
was tussen waanzinnig uitge-
voerde poppen en acteurs, en 
Requiem van het Cameri 
theater in Tel Aviv door de 
perfecte beheersing van spel 
en vorm. Alle drie deze voor-
stellingen hebben mij kunnen 
raken en ontroeren en daar 
gaat theater over, geraakt 
kunnen worden door het 
prachtige spel van acteurs.

Waar gaat u als jurylid op 
letten tijdens het RAB’S 
Festival? Ik ga letten op 
enthousiasme, samenspel, 
individuele spelprestaties en 
regieconcept en uitvoering 
daarvan. Het interesseert mij 

Waar kunnen de mensen u 
van kennen? Voetbalvrouwen, 
Moeder ik wil bij de revue, 
Petticoat of misschien Het 
Bombardement.

Wat voor werkzaamheden 
doet u op dit moment? Mo-
menteel ben ik even rustig. In 
aug start ik met de repetities 
voor de toneelversie van 
Baantjer waar ik de rol van 
Vledder in zal spelen.

Wat vindt u mooi aan uw vak?
Dat ik iedere keer naar mijn 
werk MAG en niet MOET. Het is 
heerlijk om nooit met tegenzin 
naar je werk te hoeven gaan. 
Daarbij krijg ik de kans om 
mijn creativiteit een plek te ge-
ven en een gezicht. Ik mag 
over het algemeen met inspire-
rende mensen werken en krijg 
de kans om me te ontwikkelen. 
Acteren is voor mij trouwens 
een manier van leven, ik moet 
spelen anders word ik ongeluk-
kig!

Wat is de mooiste voorstelling 
die u ooit heeft gezien 
en waarom? 2 stemmen van 
Jeroen Willems. Die man was 
zo goed, toen ik hem voor het 
eerst zag werd ik bang van 
zijn talent, maar het motiveer-
de me meteen om in ieder 
geval te proberen in zijn 
schaduw te staan.

Waar gaat u als jurylid op 
letten tijdens het RAB’S 
Festival? Ik weet nog niet 
waar ik specifi ek op zal 
moeten letten, maar ik let in 
ieder geval op passie, authen-
ticiteit en lef!

Waar kunnen we u in de toe-
komst tegenkomen? In de 
voorstelling Baantjer vanaf okt 
en hopelijk op nog veel meer 
moois!

Wat is de mooiste voorstelling 
die u ooit heeft gezien en 
waarom? Ik kan nou wel een 
titel gaan noemen, maar dat 
heeft zo weinig zin. Boven-
dien hangt het ook erg van je 
stemming af, waar je op een 
bepaald moment gevoelig 
voor bent.

Waar gaat u als jurylid op let-
ten tijdens het RAB’S Festival?
Of ik plezier proef en zie bij de 
makers en de spelers. Of ze 
geïnspireerd zijn geweest tij-

dens het maken en elkaar kun-
nen inspireren. Of ze lef heb-
ben, maar ook stil durven te 
zijn.

Waar kunnen we u in de toe-
komst tegenkomen? In ieder 
geval bij Toneelgroep de Appel 
en vast ook weer op tv en in de 
bioscoop al zijn er nog geen 
concrete plannen. En ik speel 
af en toe soloprojecten bij 
mensen thuis, dat is ook span-
nend:).

Wat voor werkzaamheden 
doet u op dit moment? Op dit 
moment ben ik nog steeds di-
recteur van Rabarber en in 
mijn vrije tijd geef ik aanslui-
tend op etiquette en protocol-
lessen, gastheerschap in de 
praktijk trainingen.

Wat vindt u mooi aan uw vak?
Het mooiste aan mijn vak vind 
ik dat ik door de lange leerlijn 
die wij op Rabarber hanteren 
kinderen zie ontwikkelen tot 
geëngageerde, creatieve en 
vaak ook talentvolle spelers en 
jonge mensen.

Wat is de mooiste voorstelling 
die u ooit heeft gezien en 
waarom? Dat is moeilijk want 
ik heb veel mooie voorstellin-
gen gezien, maar tot de 

niet of jongeren wel of geen 
ervaring hebben. Belangrijk is 
of zij mij kunnen raken met 
hun eenakter.

Waar kunnen we u in de toe-
komst tegenkomen?
Men kan mij tegenkomen bij 
Rabarber, Albert Heijn of bij de 
Wibra waar ik momenteel veel 
kom om wol te kopen voor de 
mutsen die ik aan het punni-
ken ben zodat iedereen met 
warme oren de winter door 
kan komen.
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In volle zee - Slawomir Mrozek

 
Drie mannen zitten op een vlot in de volle zee. 

Ze zijn gekleed in pak en het enige wat ze heb-

ben, zijn een picknickmand en een stoel. De 

voedselvoorraad is op. Drie mannen op een vlot 

zonder eten, wat gebeurt er dan?

Bewerking en regie: Sophie Plekker 

Spelers: Scott Beekhuizen, Pepijn Goudsblom, 

Jurriaan van Seters en Luuk Weggemans.

Les Misérables
Claude - Michel Schönberg en Alain Boublil

We bevinden ons in het Frankrijk van 1820. Er is veel 
armoede en ellende onder de bevolking. De verschil-
len tussen de rijke bovenlaag en de arme bevolking 
zijn groot en een opstand dreigt...
We maken kennis met Fantine, een fabrieksarbeid-
ster die met moeite het hoofd boven water kan 
houden omdat ze ook nog eens de zorg heeft over 
een buitenechtelijk kind (de ‘bastaard’ Cosette) die 
ze heeft ondergebracht bij een louche herber-
giersechtpaar in Montfermeil. Gelukkig voor haar 
komt er hulp van de vriendelijke en rechtschapen 
fabrieksdirecteur en burgemeester, monsieur Made-
leine...

Bewerking en regie: Loek Bosman 
Spelers: Anouk den Besten, Arnaud Blok, Renske de 
Boo, Floor Borgman, Jacqueline van Dam, Colin 
Janssen, Suzanne Keizer, Yanou van Loenen, Lex van 
der Meer, Julie Nijhuis, Lianne Prot, Jermaine Rosen-
dahl, Odilla van Rosmalen, Jelle Schellekens, Estelle 
Slof, Justin Teunissen, Selene van Valen en Marjolijn 
Venema.

Cheese – Charlotte Mutsaers

Cheese gaat over een twaalfjarig meisje, Lutje, 
dat plots bemerkt dat haar speelgoed zijn bete-
kenis verliest. En dat belangrijke personen in 
haar leven afnemen in gewicht. Dat de belang-
stelling voor haar onderbroek ineens is toegeno-
men. Cheese gaat over de ontzetting die menig 
kind bevangt wanneer de puberteit komt op-
dringen.

Regie : Heléne Kok
Spelers : Colin Groskamp, Fleur de Koning, 
Jessica Wiegman, Mariska van Willigen.

Het meisje met de Gympen 
– Marije Uijtdehaage

Atalanta is een meisje dat een hekel heeft aan 

jongens. Haar vader wilde haar niet hebben als 

kind en daarom is ze opgegroeid bij jagers. Nu 

kan ze heel goed hard lopen. Nadat ze een 

zwijn heeft verslagen, zijn alle jongens gek op 

haar en willen haar als hun vriendin. Atalanta 

besluit dat de jongen die van haar wint haar 

vriendje zal worden, want verliezen doet ze toch 

niet. Maar dan is er ook nog die ene jongen...

Regie: Tamara Griffi oen

Spelers: Kyra Baelde, Barbara Libeaut, 

Jessa Sprenkels, Emma van Toorenburg, 

Valerie Verschut, Chrissy Vrijenhoek, 

Lisanne Wartna en Claire Zalme.

Zilvermeeuwen met zonnebrillen – Ben Heuer
Een toneelgezelschap komt bij elkaar, er moet iets nieuws bedacht worden maar… wat?Het stuk ‘’Zilvermeeuwen met zonnebrillen’’ van Ben Heuer is een stuk met een lichtabsurdisti-sche inslag. Af en toe wordt er zelfs een loopje genomen met de onbegrijpelijkheden van de moderne kunst, die zich steeds meer richt op de ‘unhappy few’ der eigen beoefenaren.Toch is dit spelscenario in de eerste plaats be-doeld als een speelse leerervaring voor jonge spelers die open staan voor nieuwe spelmoge-lijkheden. Het stuk geeft de spelers de ruimte om te ontdekken hoe een voorstelling tot stand kan komen vanuit licht, geluid, kleur, spelimpro-visatie, vorm, beweging en het eigen maken van mimische vaardigheden.Kortom, dit spelscenario is een aanzet tot zelf theater maken waarbij de tekst als uitgangspunt heeft kunnen dienen om tot een interdisciplinair geheel te komen.

Bewerking en regie: Lora CrawfordSpelers: Jay Bueno de Mesquita, Fleur Cohen, Fabienne Crone, Sam Fischer, Olivier Jager, Iris Jansen, Isabel Pieters en Stijn Pole. 

Vrienden – Louise Vreugdenhil 

Vijf vrienden hebben een snackbar overvallen en 

zijn het bos ingevlucht. In een oude boswach-

tershut houden ze zich schuil waar de adrena-

line door hun lichaam giert. Waar is Pieter? 

Weet de politie dat zij het waren? Spanningen 

lopen op. Was het wel zo’n goed plan? Wat nu? 

Waar is vriendschap toe in staat?

Regie: Louise Vreugdenhil 

Spelers: Yara Boers, Glenn van Haaster, Ricky 

Kooyenga, Bobbiaan van Mierlo, Kenny den 

Otter en Bart de Zwart.

Dalton Den Haag 17.30 uur

Lyceum Ypenburg 19.15 uur

VCL 21.00 uur

‘s Gravendreef College21.00 uur

Segbroek College 19.15 uur

Dalton 
Voorburg 
17.30 uur

Wist je dat… 
Rabarber interactief 

inspringtheater 
aanbiedt, bij jouw op 

school?



MET 
JE KOP 
IN DE 
KRANT

Wat is uw naam? Lora Crawford 

Wat vindt u intrigerend aan het stuk dat jullie gaan spelen?
Wat voor mijzelf als regisseur een uitdaging is om te doen. Zo heb 
ik eerder gewerkt met middelbare scholieren. De spelers die ik nu 
heb, zijn iets jonger, ongeveer 12 jaar.
Het stuk is interessant, omdat het ruimte laat voor de spelers om 
zelf invulling te geven. Dit stuk is voornamelijk vanuit improvisa-

tie geschreven en is ook 
een leerproces voor de spe-
lers. Meewerken aan een 
toneelstuk. 
Dit zijn hun eerste ervarin-
gen met toneel en het 
maken ervan. Ik heb ge-
bruikgemaakt met beeld, 
beweging en muziek. Ik 
heb gebruik gemaakt van 
beeld, beweging en mu-
ziek. Er is zeker ook met 
tekst gewerkt.

Wat heeft u geïnspireerd 
om dit stuk te gaan ma-
ken?
Ik heb nagedacht met als 
vraag ‘Wat is interessant 

om met deze leeftijd te doen?’ Ik heb wel eens eerder een stuk 
gemaakt met middelbare scholieren, maar dat was van een ander 
niveau. Met die scholieren heb ik vooral aan hele duidelijk lijnen 
en personages gewerkt.
Wat ik  nu ga doen is heel erg vanuit het transparant spel. Ze spe-
len eigenlijk een acteur, met in hun achterhoofd dat ze een to-
neelgezelschap zijn. Het hele stuk draait eigenlijk om de vraag 
‘Wat gaan we doen?’ Ze komen er helemaal niet uit, maar hopen 
van wel. Wie komt nu met het idee waar iedereen mee akkoord 
gaat? De spelers mogen hiermee hun eigen inspiratie gebruiken. 
Wie heeft welke ideeën en wat is leuk om te gaan gebruiken?
Met transparant spel heb ik wel een risico genomen. Het is voor 
de spelers vooral nieuw, omdat dit hun eerst ervaring met toneel 
is. Dit spelen is vaak heel erg naturel, waardoor het eng kan zijn. 
Het is namelijk kwetsbaarder. Er is een personage dat veel contact 
moet maken met het publiek. Hij moet dus de vierde wand door-
breken. Dit heeft mij geïnspireerd en ik ben nieuwsgierig hoe zij 
ermee omgaan.   

Waarom bent u regisseur geworden?
Het scherpt je geest aan. Je creativiteit houdt je scherp en brengt 
je nieuwe idee naar boven. Dit zowel in de theorie als in de prak-
tijk. Als regisseur verplaats ik me in de personages van het stuk. 
Op deze manier kan ik me beter verplaatsen in de spelers. Thea-
ter verbindt je met verschillende mensen.
Educatieve manieren om jezelf te ontdekken. Dan vooral in de 
positieve zin. Rabarber heeft mij voor het eerst met theater in 
aanraking gebracht. Door theater ben ik zelfverzekerder gewor-
den en anders gaan denken. Je ontdekt jezelf door drama. Je 
geeft de leerlingen de kans om zich te verplaatsen in iemand an-
ders. Zelf zie ik het nu al terug in het stuk voor het RAB’S Festival.

Wat vindt u van het initiatief van het RAB’S Festival?
Ik vind dit initiatief heel erg goed, anders had ik er zelf niet aan 
meegewerkt. Zo vind ik het goed om aan de leerlingen te laten 
zien wat theater precies inhoudt. Wat komt er allemaal bij kij-
ken? Zo is dit een mooi initiatief om meer projecten met andere 
middelbare scholen te doen. Wat ik vooral ook leuk vind, is dat 

>>>>>>>>>
REGISSEURS

Wat is uw naam? 
Loek Bosman

Welke opleiding volgt u of 
heeft u gevolgd?
Docent drama aan de Fontys 
Academie in Eindhoven.

Wat vindt u intrigerend aan 
het stuk dat jullie gaan spelen?
Het verhaal van Les Misérables 
is prachtig. Het is een musical 
met inhoud en veel dramatiek. 
De muziek in het stuk is erg 
mooi. Muziek is emotie, waar-
mee je de mensen kunt raken. 
De thema’s die in dit stuk naar 
voren komen, trekken mij erg 
aan. 

Is het stuk gebaseerd op een 
bekend verhaal?
Ja, op de roman van Victor 
Hugo. Ik heb het stuk zelf 
grondig bewerkt. Er zit in dit 
stuk minder zang, maar meer 
dialogen.

Wat heeft u geïnspireerd om 
dit stuk te gaan maken?
Ik heb het boek van Victor 
Hugo gelezen. De thema’s die 
naar voren komen, staan zo 

Wat is uw naam? 
Sophie Plekkaar

Welke opleiding volgt u of 
heeft u gevolgd?
Theaterdocent 2de leerjaar.
Het is een opleiding voor thea-
terdocent en -maker.

Welke thema’s komen in het 
stuk naar voren?
Het is iets wezenlijks. Je stelt 
alleen jezelf de vraag ‘Wat als 
ik niks meer heb’. Hoever gaat 
een mens om aan eten te ko-
men? Wat is je ware karakter? 

dichtbij de maatschappij. Het 
zijn tijdloze thema’s.

Welke thema’s komen in het 
stuk naar voren?
Thema’s zoals: Eens een dief al-
tijd een dief, genade voor recht 
laten gelden, zelfmoord, kan-
sen krijgen en kansen winnen, 
arm en rijkdom en vrijheid. Er 
komt nog een aantal thema’s 
naar voren, maar dit zijn toch 
de belangrijkste.

Hoe verloopt het proces? 
Hoe bent u aan deze cast 
gekomen?
De cast is zo groot dat het 
moeilijk is om iedereen bij el-
kaar te hebben. Ik ben aan de 
cast gekomen door middel van 
audities. Elk jaar voor het eind 
van het schooljaar hebben wij 
audities. Die audities zijn be-

doeld voor de grote musical 
die wij elk jaar doen. Ik heb 
hieruit wel een deel van de cast 
voor het RAB’S Festival geselec-
teerd.

Wat vindt u van het initiatief 
van het RAB’S Festival?
Leuk, goed voor uitwisselingen 
met andere scholen. Iedereen 
werkt op andere eilanden, 
vaak in samenwerkingen met 
andere culturele instellingen. 
Ik ben vooral bezig op een ei-
gen eiland. Ik heb vanuit Ra-
barber wel veel contact, maar 
een echte samenwerking is er 
niet. Dit wil ik zelf graag zo 
houden, omdat ik nogal eigen-
wijs ben en graag zelf stukken 
maak. Bij succes doe ik volgend 
jaar weer mee.

Wat is uw naam?
Tamara Griffi oen

Welke opleiding volgt u of 
heeft u gevolgd?
Opleiding regisseur van ama-
teurs/theatermaker.

Wat vindt u intrigerend aan het 
stuk dat jullie gaan spelen?
Het stuk heet Atalanta. Het 
gaat eigenlijk over één perso-
nage. Ze hoort verschillende 
stemmen in haar hoofd, waar-
door ze in de war raakt. De 
stemmen worden door verschil-
lende meiden gespeeld en elke 
stem heeft een eigen karakter/
emotie. Het stuk is in het begin 
moeilijk te snappen, maar op 
het eind snapt iedereen het.

Wat heeft u geïnspireerd om 
dit stuk te gaan maken?
Ik wilde graag een absurdis-
tisch, maar ook een hilarisch 
stuk spelen. Ik had in mijn 
hoofd een stuk met acht mei-
den. Het moest niet te drama-
tisch zijn. Het stuk sprak me 
ook aan en ik wilde graag hier-

mee aan de slag. Dit is ook erg 
leuk voor beginnende theater-
makers. In de toekomst hoop ik 
dat er meer samengewerkt 
wordt met beginnende thea-
termakers. Ik ben door Rabar-
ber bij deze school terechtge-
komen. Het zou leuk zijn als 
iedere school zo’n docent toe-
gewezen krijgt.

Welke thema’s komen in het 
stuk naar voren?
Er komt heel duidelijk een man 
naar voren, waar de stemmen 
in het hoofd het niet over eens 
zijn. Er moeten keuzes ge-
maakt en dat doe je dagelijks. 
In dit stuk worstelt het meisje 
met haar eigen persoonlijk-
heid. In de maatschappij komt 
dit steeds vaker naar voren. 
Kinderen krijgen zoveel over 
zich heen.

Wat zijn uw verwachtingen tij-
dens het RAB’S Festival?
Ik verwacht zes verschillende 
scholen te gaan zien. Verder 
hoop ik op een gezellige sfeer 
tussen de scholen. De competi-
tiesfeer valt niet te vermijden, 
maar ik hoop dat er geen na-
druk door de scholen op wordt 
gelegd. Het is natuurlijk wel 
een eer als je een prijs wint.

Waar ziet u uzelf over 10 jaar?
Deze vraag vind ik erg moeilijk 
te beantwoorden. Ik vind het 
al lastig als je vraagt wat ver-
wacht je morgen. Ik denk dat 
ik dan een hoop verschillende 
klussen heb. Het liefst in Zuid 
Holland. Misschien ben ik wel 
werkzaam bij een theater-
school.  

Al deze vragen maken het the-
ma voor het stuk. Dus we gaan 
terug naar onze eerste basisbe-
hoeften.

Waarom bent u regisseur ge-
worden?
Het theatervak is erg leuk en 
afwisselend. Theater ben ik 
van gaan houden, het raakt me 
gewoon. Ik wil graag met mijn 
stukken die ik maak mensen 
iets laten voelen, hierbij moet 
je denken aan in het hier en nu 
zijn. Wat het zo afwisselend 
maakt, is dat elke speler anders 

is. Toch moet je van elke speler 
gebruik kunnen maken. De 
ene heeft een beter gevoel 
voor timing, de andere speler is 
meer van het serieus spelen. 
Dit allemaal maakt het theater 
erg leuk en afwisselend.
Als de spelers een stuk spelen 
dat ik heb geregisseerd, smelt 
mijn hart. Als ik dan kijk hoe de 
spelers (vooral hier bij Dalton 
Den Haag) alles oppakken, 
daar sta ik echt versteld van. Ik 
weet nu al dat als ze het ge-
speeld hebben ik heel trots op 
mijn spelers ben. 

Hoe verloopt het proces? Hoe 
bent u aan deze cast geko-
men?
Eigenlijk ben ik een buiten-
staander. Ik heb zelf wel op 
Dalton Den Haag gezeten en 

ook de theaterklas gedaan. Ik 
ben via de rector van Dalton 
Den Haag met dit festival in 
contact gekomen.
Ik ben op zoek gegaan naar 
vier mannen uit de boven-
bouw. Ik ben zelf naar leerlin-
gen gaan kijken, maar ze kon-
den zich ook opgeven. Waarom 
ik deze leerlingen in mijn stuk 
heb gekozen is, omdat die per-
sonages in het stuk goed wor-
den aangevoeld door deze 
leerlingen. Ik heb ook het ge-
voel dat ik met deze jongens 
veel kan bereiken, maar ze ook 
veel kan bijleren. Ik maak ge-
bruik van de spelers en de spe-
lers maken gebruik van mij. 
Hiermee bedoel ik dat ideeën 
welkom zijn, maar dat ze mij 
ook serieus nemen.

Waar ziet u uzelf over 10 jaar?
Ik vind dit een moeilijke vraag. 
Het is een vraag waar je eigen-
lijk dagelijks aan denkt, maar 
nu moet je het gaan verwoor-
den. Ik denk dat ik dan een ge-
zin hebt.
Ik hoop over 10 jaar les te kun-
nen geven op een theater-
school. Het maken van een ei-
gen toneelstuk, hoop ik dan 
ook mee bezig te zijn. Ik sluit 
het buitenland ook niet uit. Zo 
zou ik wel naar Afrika willen 
om daar aan de wat minder 
rijke mensen theaterles geven. 
Mijn uitgangspunt is het ma-

ken van een toneelstuk, maar 
zo af en toe zelf in een toneel-
stuk spelen, sluit ik ook niet 
uit.

Welk personage uit uw stuk 
voor het RAB’S Festival  zou u 
zelf graag willen spelen?
De rol van Pepijn zou ik heel 
erg leuk vinden om te spelen. 
Het personage van Pepijn is erg 
grappig en waggelt een beetje 
met de andere twee mee. Hij 
probeert eigenlijk met alle 
twee de mannen  bevriend te 
zijn.

Wat vindt u van het initiatief 
van het RAB’S Festival?
Er moet een vervolg komen, 
omdat het vooral voor begin-
nende theatermakers de per-
fecte kans is om te laten zien 
wat ze in hun mars hebben. Zo 
weet ik dat er meerdere stu-
denten van mijn opleiding ook 
aan mee zouden willen wer-
ken. Ik ben daarom blij dat de 
eerste stappen zijn gezet. Ik 
heb nu zelf ook het idee dat ik 
het ergens voor doe. Het wordt 
steeds professioneler. Ik zeg: 
Rabarber, ga door.
Ik weet niet precies hoe het 
met andere scholen zit, maar 
de scholen mogen in de toe-
komst meer gebruikmaken van 
jongere regisseurs die nog in 
opleiding zijn. 

Wat is uw naam? 
Heléne Kok

Welke opleiding volgt u of 
heeft u gevolgd?
Ik heb de opleiding dramado-
cent gevolgd.

Wat vindt u intrigerend aan het 
stuk dat jullie gaan spelen?
Ik ga een stuk spelen over de 
overgang van kind naar puber. 
Wat ik daar intrigerend aan 
vind is dat ik het zelf heb mee-
gemaakt. Ik weet zelf hoe het is 
om van kind naar puber te 
gaan. Je hebt stemmingswisse-
lingen. Er gebeurt gewoon heel 
veel met je en dit wil ik in het 
stuk naar voren brengen. Puber 
worden is spannend, soms stom, soms leuk, maar vooral lastig.

Is het stuk gebaseerd op een bekend verhaal?
Ja, het stuk heet Cheese en dat is geschreven door Charlotte Mut-
saers.

Welke thema’s komen in het stuk naar voren?
Het thema dat naar voren komt in dit stuk is de puberteit. Je 
moet afscheid nemen van het kind-zijn. Er komt een aantal be-
langrijke vragen naar voren. Wat is wel of juist niet leuk aan de 
puberteit? Hoe veranderd je gedrag? Jij kan er niks aan doen, 
want het gebeurt gewoon. Iedereen komt in de puberteit. Dat is 
toch wel spannend.

Hoe verloopt het proces? Hoe bent u aan deze cast gekomen?
Het proces verloopt heel goed en rustig. Ik ben tevreden over de 
mensen die in dit stuk spelen. Ze pakken alles goed snel op en dat 
vind ik erg prettig. Ik heb de cast samengesteld aan de hand van 

audities. Wij hebben audities 
gehouden onder de leerlingen 
van het Theaterplan. Ik zocht 
naar meiden die snel teksten 
konden onthouden. Er spelen 
drie meiden en één jongen in 
het stuk. De drie meiden spe-
len met z’n alle één personage.  
Zo zocht ik ook naar spelers die 
zelf in de puberteit zitten.

Wat verwacht u op de voor-
stellingsdag zelf (op het RAB’S 
Festival)?
Ik verwacht heel veel jongeren 
die hun talent laten zien. En ik 
verwacht veel plezier en dat ze 
hun best doen. Het wordt denk 
ik vooral een energieke en een 
vermoeiende dag.

Waar ziet u uzelf over 10 jaar?
Ik vind deze vraag erg lastig. Ik 
hoop nog veel bezig te zijn 
met regisseren. Het mag dan 
bij het Segbroek zijn, maar ook 
bij mijn eigen theaterschool.

Wat is uw naam?
Louise Vreugdenhil

Welke opleiding volgt u of 
heeft u gevolgd?
Ik heb de opleiding docent dra-
ma in Arnhem afgerond.

Wat vindt u intrigerend aan 
het stuk wat jullie gaan spe-
len?
Ik wilde graag in beeld bren-
gen hoe jongeren invloed op 
elkaar kunnen hebben. 

Welke thema’s komen in het 
stuk naar voren?
De belangrijkste thema’s zijn 
vriendschap, groepsdruk, het 
aangeven van je eigen grenzen  
en welke invloed jongeren op 
elkaar kunnen hebben.

Waarom bent u regisseur ge-
worden?
Ik ben geschoold dramado-
cent. Ik vind het erg leuk om 
met leerlingen en jongeren te 
werken. Vaak laat ik iedereen 
meedenken. Dit stuk hebben 
we dan ook met elkaar ge-
maakt.  

Hoe bent u aan deze cast geko-
men?
Deze leerlingen zitten met el-
kaar in een theaterklas. De 
leerlingen op deze school kun-
nen uit verschillende projecten 
kiezen. Ik heb met deze klas 
over dit project gesproken en 
ze wilden graag meedoen.  

Wat zijn uw verwachtingen tij-
dens het RAB’S Festival?
Ik weet niet zo goed wat ik kan 
verwachten. Dit is de eerste 
keer dat het RAB’S Festival 

wordt georganiseerd en ik ga 
het lekker over me heen laten 
komen.  Ik hoop op een dag vol 
spanning, gezelligheid en een 
leuke sfeer! 

Wat zijn uw toekomstplannen 
na het RAB’s Festival?
Ik ben in verwachting dus ik ga 
een paar maanden met zwan-
gerschapsverlof. Voor daarna 
heb ik nog geen concrete plan-
nen.

Wat vindt u van het initiatief 
van het RAB’S Festival?
Ik vind het een goed initiatief! 
Het sprak me meteen aan om 
eraan mee te doen, ook door-
dat het een festival is voor ver-
schillende scholen. Het compe-
titie-element vind ik spannend. 
Ik vind het heel leuk om aan 
het festival mee te werken.

Wist je dat….

Het RAB’S Festival elk jaar een ander 
thema zal kiezen en ‘grenzeloos’ 

het thema van dit jaar is?

Wist je dat….

Theater heel erg 
belangrijk is voor 

de maatschappelijke 
ontwikkeling 
van jongeren? 

(SCHOOL VCL)
(SCHOOL LYCEUM YPENBURG)

(SCHOOL DALTON DEN HAAG)
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Stel jezelf voor 
Jessica Wiegman en ben 16 
jaar. Ik zit op het Segbroek in 
de 4de van het VMBO-T, Thea-
terplan.

Wat voor personage speel je 
in het stuk en kan je je karak-
ter omschrijven? 
Ik speel een meisje van 12 jaar. 
Het is een meisje dat van kind 
naar de puberteit gaat. Ze 
draagt heel graag een witte 
onderbroek en praat veel te-
gen haar knuffels. Haar hond-
je is overleden, ze heeft een 
foto in een fotolijstje gedaan. 
Ze mist haar hondje heel erg 
waardoor ze soms tegen de 
foto praat.

Wie zijn de spelers?
Yara Boers, 16 jaar. 
Ik zit in 4 HAVO
Glenn van Haaster, 16 jaar. 
Ik zit in 4 HAVO
Ricky Kooyenga, 16 jaar. 
Ik zit in 4 HAVO
Bobbiaan van Mierlo, 16 jaar. 
Ik zit in 4 HAVO
Kenny den Otter, 16 jaar. 
Ik zit in 4 HAVO
Bart de Zwart, 16 jaar. 
Ik zit in 4 HAVO

Welke personages komen voor 
in jullie  stuk en omschrijf hun 
karakter?
Allereerst Esther. Ze zet haar 
verleidelijke lichaam in als 
machtsmiddel. Ze verleidt op 
deze manier elke jongen. Je 
moet als jongen wel heel erg 
sterk in je schoenen staan om 
haar niet leuk te vinden.
Daarnaast Daan. Hij heeft een 
autistische stoornis en is ver-
standelijk gehandicapt. Daan 
wil graag bij de groep horen. 
Hij is een paar jaar ouder dan 
de rest van de groep. Jordy is 
zijn broer.
Jordy is de lolbroek van het 
stel. Esther is zijn vriendin maar 
het gaat niet zo goed met hun 
relatie. Jordy probeert proble-
men met grapjes op te lossen 
maar dat gaat niet altijd goed.
Danny is nieuw in de groep. Hij 
is heel erg dominant en pro-
beert de nieuwe leider te wor-
den. Dat doet hij door middel 
van Wilfred, de oude leider,  
zwart te maken. 

Pieter is opgepakt door de po-
litie. Hij is heel erg onzeker en 
doet daarom altijd stoer en 
overdreven. Hij worstelt met 
zijn geaardheid. Pieter heeft 
een oogje op Danny. Hij doet 
heel aardig tegen Danny in de 
hoop dat hij hem ook leuk 
gaat vinden.

Welk stuk zou je graag eens 
willen spelen? En waarom?
Wat vinden jullie intrigerend 
aan het stuk dat jullie spelen? 
We zijn heel anders dan de 
personages die we spelen. 
Maar toch is het stuk herken-
baar voor ons. Het kan altijd 
gebeuren dat je in een derge-
lijke situatie terecht komt. De 
personages zijn pubers en dat 
zijn wij ook. 

Hoe zorgen jullie ervoor dat 
jullie het verhaal goed over-
brengen? 
We maken van de situatie die 
we spelen plaatjes in ons hoofd 
en proberen door zo goed mo-
gelijk te acteren ons in te leven 
in de personages. Louise, onze 
regisseur, geeft ons aanwijzin-
gen en daar moet naar geluis-
terd worden en die proberen 
we zo goed mogelijk op te vol-
gen.

Wat vind je moeilijk om te spe-
len? 
Veel mensen in de groep kun-
nen niet vrolijk spelen. Het is 
moeilijk om nep te lachen. Ver-
drietig spelen is ook vaak las-
tig. Vaak schermen we dan ons 
gezicht af met onze handen.

Stel jezelf voor
Luuk Weggemans, 15 jaar. Ik 
zit op dit moment in 4 Havo.

Wat voor personage speel je in 
het stuk en omschrijf je karak-
ter?
Ik speel de dikke. Zo wordt hij 
genoemd. Het is niet zo dat hij 
echt dik is. Je kunt de dikke 
zien als de leider, een dictator. 
Hij kletst eigenlijk de hele tijd 
en wil graag zijn zin hebben.

Wil je later ook iets met acte-
ren doen? Zo ja wat?
Later zie ik mezelf in het thea-
ter staan en verschillende stuk-
ken spelen. Ik wil hiermee ook 
niet zeggen dat ik fi lms uit-
sluit, want dat lijkt me gaaf om 
te doen. Eigenlijk kan ik geen 
keuzes maken. Ik vind het nog-
al lastig. Terugkomend op je 
vraag: Ja ik wil later ook iets 
doen met acteren.

Wat vind je intrigerend aan 
het stuk dat jullie spelen? 
Het is een absurdistisch stuk. 
Door rare dingen te zeggen, 
toch aan het lachen maken. 
Mijn medespeler Pepijn is erg 
grappig. Ik leer heel erg veel 
van hem. Hij heeft zo’n goede 
timing als het gaat om lachen. 
Hij weet precies wanneer je 
moet stoppen en daar maakt 
hij handig gebruik van in het 
stuk. Het is niet zo dat hij grap-
pig is, dus daarom moeten la-
chen, hij verplaats zich zo goed 
in zijn personage dat je wel 
moet lachen. Het is dus een se-
rieus, maar ook een grappig 
stuk.

Hoe zorg je ervoor dat je het 
verhaal goed overbrengt? 
Het belangrijkste is het verhaal 
snappen en je script goed 
doorlezen. Je moet voor jezelf 
nadenken wat voor personage 
ben ik? ,Wat voor trekjes heeft 
mijn personage?’ Onder ande-
re op deze manieren leer jij 
zelf je personage kennen en 
speel je hem makkelijker. Maak 
een beeld van je personage, 
maar sta er ook voor open dat 
je iemand anders bent. Ik ben 
geen Luuk meer die daar straks 
staat, maar ik ben de Dikke. 
Denk als een ander en probeer 
je te verplaatsen.

Wat  vind je moeilijk om te 
spelen? 
De rol zelf is niet zo moeilijk 
om te spelen. Waar ik nog wel 
moeite mee heb, maar dat 
komt mede dankzij mijn colle-
ga Pepijn, is dat ik snel in de 
lach schiet. Ik heb nog niet 

zo’n gevoel van timing als Pe-
pijn wanneer je precies moet 
stoppen. 
Eigenlijk heb ik musicallessen 
gevolgd om te gaan zingen, 
maar als je musicallessen 
neemt, krijg je ook acteren. Ik 
ben het acteren toen steeds 
leuker gaan vinden en heb er 
meer zelfvertrouwen van ge-
kregen.

Waarom vind je theater be-
langrijk of leuk? 
Theater is heel erg belangrijk. 
Ik wil er later mijn vak van ma-
ken en kan er heel erg mijn cre-
ativiteit in kwijt. Zelf loop ik 
met heel veel ideeën rond. Ik 
werkte eerst als bijbaantje in 
een supermarkt, maar daar 
kon ik niet mijn eigen creativi-
teit in kwijt.

Ben je bekend met Rabarber?
Ja, ik speel bij Rabarber Roza in 
Reuzenland. Ik vind Jeroen een 
fi jne regisseur om mee te wer-
ken. In de kerstvakantie heb ik 
van Rabarber ook Robin Hood 
gezien. De producties die Ra-
barber speelt, vind ik vaak erg 
goed. De Studio33 producties 
worden ook ieder jaar sterker.

Wil je later ook iets met acte-
ren doen? Zo ja, wat?
Het liefst wel. Wat ik jammer 
vind, is dat je geen vaste baan 
kunt krijgen met acteren. Als 
het kan zou ik graag door wil-
len gaan met acteren en dan 
vooral in musicals.

Wat vind je intrigerend aan het 
stuk dat jullie spelen? 
We zitten allemaal in dezelfde 
leeftijdscategorie en nu moet 
je je eigen leeftijdscategorie 
naspelen. De gedachte achter 

het stuk is ook leuk. Het is na-
melijk heel erg realistisch. Ik 
heb het zelf ook meegemaakt 
en maak het soms nog steeds 
mee.
Hoe zorg je ervoor dat je het 
verhaal goed overbrengt? 
Ik wil het graag duidelijk over-
brengen. Zo kijk ik eerst wat 
voor typetje ik moet spelen. 
Het is ook belangrijk dat wij 
(de cast) goed met elkaar af-
stemmen. 

Waarom doe je mee aan het 
RAB’S?
Ik wilde graag in een stuk spe-
len. De vorige keer was er van-
uit school ook een musical. Had 
toen mijn arm gebroken en 
kon daarom niet meedoen. 
Dus nu grijp ik mijn kans.

Waarom vind je theater be-
langrijk of leuk? 
Theater is belangrijk. Iedereen 
speelt theater in het dagelijks 
leven, terwijl je het niet altijd 
door hebt. Je hebt er altijd mee 
te maken.

Wist je dat….

Het Westers theater de oorsprong kent in het oude 
Griekenland en er nog steeds stukken uit die tijd 

worden opgevoerd? 

Stel jezelf voor 
Chrissy Vrijenhoek, 19 jaar en  
ik zit in 6 VWO.

Wat voor personage speel je 
in het stuk en omschrijf je 
karakter?
Ik speel een puber die nergens 
zin in heeft. Deze rol is erg leuk 
om te spelen. Het is namelijk 
een echte doordrammer die al-
leen haar eigen zin wil. Het is 
een uitgesproken rol.

Wil je later ook iets met acte-
ren doen? Zo ja wat?
Ik vind op dit moment zoveel 
dingen leuk dat ik niet weet 
wat ik echt wil. Ik vind acteren 
leuk om te doen, maar iets met 
muziek wil ik ook graag. Ik 
houd op dit moment alle op-

ties nog open en sluit nog niets 
uit.

Welk stuk zou je graag eens 
willen spelen? En waarom?
De musical Wicked vind ik echt 
vet. Als die terugkomt en ik 
krijg de kans om er auditie 
voor te doen, dan doe ik dat 
zeker. Wat ik er vet aan vind, is 
dat het verhaal erg leuk is. Het 
is anders dan andere verhalen 
zoals De kleine zeemeermin.  

Wat vind je intrigerend aan het 
stuk dat jullie spelen? 
Het stuk dat we gaan spelen is 
apart. Ik heb nog nooit zoiets 
gezien. We spelen allemaal de-
zelfde persoon, maar spelen de 
verschillende stemmen. Ieder-
een maakt dat wel eens mee 

dat je in de war bent met je 
emoties. Atalanta heeft daar 
heel erg last van.

Hoe zorg je ervoor dat je het 
verhaal goed overbrengt? 
Ik denk eerst na over hoe ik 
een bepaald personage kan 
overbrengen. Je kunt hierbij 
denken aan de bewegingen: 
welke trekjes heeft het perso-
nage? Het is ook belangrijk dat 
je het script goed doorneemt, 
zodat je weet wat voor iemand 
je personage is. Als ik weet hoe 
mijn personage is, dan kan ik 
het verhaal beter aan het pu-
bliek overbrengen. Dat doe ik 
met de eerder genoemde vra-
gen.

Wat  vind je moeilijk om te 
spelen? 
Wat ik lastig vind is om ongeïn-
teresseerd over te komen. Ik 
ben er niet zo zeker van of het 
publiek mij dan begrijpt. Vaak 
zoek ik dan naar een midden-
weg. Ik doe dan iets wat dicht 
bij mezelf ligt, maar doe ook 
iets wat niet bij me past. De rol 
die ik nu ga spelen is zo´n per-
sonage. 

Heb je verder nog ambitieuze 
plannen voor de toekomst? 
Het liefst wil ik verder met zin-
gen, om dat als uitgangspunt 
te hebben voor mijn toekomst-
carrière is moeilijk. Wel wil ik 
me daarin verbeteren, want ik 
ben er heel erg ambitieus in. 
Graag wil ik ook reizen, want 
ik vind het lastig om telkens op 
dezelfde plek te blijven.

Stel jezelf voor 
Yanou van Loenen, 16 jaar en ik zit in 4 HAVO

Wat voor personage speel je in het stuk en kan je je karakter 
omschrijven?
Ik speel de rol van Jean Valjean. Hij is een vrij gekomen gedeti-
neerde. Het is een vriendelijk man met weinig woorden.

Wat vind je intrigerend aan het stuk dat jullie spelen? 
Je kunt er een eigen draai aan geven. Alle toneelgroepen 
spelen wel een keer Les Misérables. Je kunt namelijk als 
toneelgroep verhaallijnen weglaten. Je kunt het zien als een 
sprookje. Iedere keer is het verhaal net weer iets anders, maar de 
grote verhaallijn blijft.

Hoe zorg je ervoor dat je het verhaal goed overbrengt? 
Ik maak eerst een profi elschets van mijn personage. Ik probeer 
me echt goed voor te bereiden. Snel voordat ik op moet nog de 
laatste notes door te nemen. Waar moet ik allemaal op letten, 
wat zijn belangrijke dingen die ik doe.

Wat vind je moeilijk om te spelen? 
Qua emotie vind ik blijdschap moeilijk. Deze emotie wordt name-
lijk snel nep. Voor mijn rol vind ik vriendelijk spelen moeilijk. Alles 
moet vriendelijk zijn. Het is een moeilijke karaktereigenschap om 
te spelen, ondanks het eigenlijk heel normaal is.

Hoe vind je het om dit stuk te spelen? 
Het is een heel moeilijk stuk. Je moet met dit stuk veel nadenken. 
Als je een bepaald typetje moet spelen is dat minder. De cast is 
ook heel erg leuk bij elkaar, zowel de cast voor het RAB’S Festival 
als de offi ciële cast.

Is je rol te vergelijken met hoe je zelf bent, en is dat handig of 
juist niet? 
Dit is een moeilijke vraag. In elke rol zie je wel iets van jezelf te-
rug. Wij zijn tenslotte allemaal mensen en als je goed kijkt, lijken 
we wel op elkaar. Niet zozeer qua uiterlijk, maar iedereen heeft 
dezelfde emoties.

Stel jezelf voor
Valerie Verschut, 15 jaar en zit in 3 VMBO T/HAVO

Wat voor personage speel je in het stuk en omschrijf je karakter?
Ik speel de rol van Sandy. Het is iemand die vooral van de feiten 
is. Het is ook een neutraal personage. 

Wat vind je intrigerend aan het stuk dat jullie spelen? 
Het lijkt veel op de werkelijkheid. Iedereen heeft verschillende 
gedachtes in zijn/haar hoofd. Ik vind het leuk om dit nu in een 
stuk te spelen. De stemmen/gedachtes komen tot leven. Alle 
stemmen in dit stuk zijn tegenovergesteld aan elkaar.

Waarom doe je mee aan het RAB’S?
Ik vind toneelspelen ontzettend leuk. Je werkt met een groep er-
gens naartoe. Ik ben nieuw op de school (zit net 5 maanden op 
deze school) en op deze manier maak ik nieuwe vrienden. Het 
zou leuk zijn als we een prijs winnen. Je voelt wel druk en span-
ning. De competitie maakt het leuk en je werkt als team. Het al-
lerbelangrijkste is plezier.

Wat vind je moeilijk om te spelen? 
De rol die ik moet spelen is erg lastig. Ik vind heel neutraal spelen 
heel lastig, omdat je denkt dat je niet hoeft in te leven. Hierbij 
geldt het tegenoverstelde. Een neutrale rol is heel lastig, omdat 
je geen emotie hebt.

Speel je liever the good guy of the bad guy? 
Ik speel liever the bad guy. In het dagelijkse leven ben ik namelijk 
niet zo. Dit is juist het tegenovergestelde. Je stapt als het ware uit 
jezelf. Ik ben niet zo heel zeker van mezelf en met toneel ben je 
iemand anders.
Hoe vind je het om dit stuk te spelen? 
Ik vind het een hele eer om dit alles mee te mogen maken. Het is 
de eerste keer dat ik daadwerkelijk in aanraking kom met thea-
ter. Ik zit ook nog maar net op deze school.

Is je rol te vergelijken met hoe je zelf bent en is dat handig of 
juist niet? 
Deze rol is een stoer meisje, terwijl ik vaak hoor dat ik schattig 
ben. In zoverre lijk ik niet op de rol die ik speel. Er zullen vast een 
paar kleine trekjes zijn die ook bij mijn eigen persoonlijkheid pas-
sen, maar deze zijn dan niet bewust.

EVEN VOORSTELLEN…
TALKSHOWHOST
Wat is uw naam
Jessica Mendels

Wat voor opleiding heeft u gevolgd?
HBO (Pabo), vooropleiding toneelscholen bij 
Rabarber.

Hoe kunt u uzelf het beste omschrijven?
Tja, dat is altijd lastig!
De eigenschap die ik in ieder geval heel goed 
heb kunnen gebruiken als actrice/presenta-
trice is dat ik een doorzetter ben. 100 keer van 
het paard vallen? Dat betekent minstens 101 
keer er opklimmen!

Waar kunnen de mensen u van kennen?
Als actrice van Pauwen & Reigers, GTST, Costa 
en andere series.
Als presentatrice van Campinglife, Ik kom bij 
je eten, Prachtig en de Single and fabulous 
awards

Wat voor werkzaamheden doet u op dit 
moment?
Ik heb pas een kindje gekregen, dus zit 
offi cieel nog in mijn verlof, maar mijn 
voiceoverwerk is gewoon doorgegaan, met 
dikke buik en daarna met maxicosi de studio 
in om commercials, kinderseries ed. in te 
spreken.

Wat vindt u mooi aan uw vak?
De diversiteit, steeds nieuwe projecten, 
nieuwe collega’s en nieuwe verhalen te 
vertellen. Mensen die nog nooit met een 
camera in aanraking geweest zijn proberen op 
hun gemak te stellen zo dat ze de camera 
vergeten en hun verhaal vertellen.

Waar kunnen we u in de toekomst tegenko-
men?
Sowieso in Den Haag, ik heb geen plannen om, 
net als veel collega’s, naar Amsterdam te 
verhuizen. Daarnaast op RTL 4, dat is de zender 
waar ik voor werk en ik hoop dat nog heel lang 
te blijven doen!

MET 
JE KOP 
IN DE 
KRANT

SPELERS
Wist je dat….

Rabarber camera-acteerlessen 
aanbiedt, die ook als workshop op 

jouw school gegeven kunnen worden? 

Jessica Mendels

(SCHOOL DALTON DEN HAAG)

(SCHOOL DALTON VOORBURG)



DE HOE-GRENZELOOS-BEN-JIJ QUIZZZZZ

1.  Je bent 16 jaar en je ouders willen nog steeds dat je 
om 22.00 uur thuiskomt. Wat doe je? 

A:  Je gaat tegen je ouders in en er ontstaat knallende 
ruzie.

B:  Je weet dat het geen zin heeft om tegen je ouders in 
te gaan dus je gaat naar je kamer. 

2.  Je gaat met je vrienden op vakantie en jullie kunnen 
tussen twee activiteiten kiezen. Welke kies jij?

A: Lekker een dagje zonnen op het strand. 
B: Je gaat ondanks je hoogtevrees mee bungeejumpen. 

3.  Je ouders zijn op vakantie en je bent een week alleen 
thuis. Je wilt eigenlijk rustig een weekje thuis zitten, 
maar je vrienden willen in jouw huis een feest geven. 
Wat doe je? 

A:  Je houdt geen rekening met je ouders. Een feest 
klinkt toch wel heel leuk, dus je besluit wel een feest 
te geven.

B:  Je geeft duidelijk je grenzen aan bij je vrienden en 
geeft geen feest. 

4.  Je leraar geeft jullie een onverwachte toets, omdat hij 
een bloedneus heeft moet hij een tijdje het lokaal uit. 
Hij heeft de toetsen op zijn bureau laten liggen. Wat 
doe je? 

A:  Je gaat kijken naar de toets, en zoekt voor de toets 
begint nog snel de antwoorden op. 

B:  Je blijft rustig op je plek zitten, ondanks dat je klasge-
noten je aanmoedigen naar de toetsen te kijken. 

5.  Je ouders willen niet dat je bij je vriendje/vriendinne-
tje gaat slapen, maar je wilt het toch heel graag. Wat 
doe je? 

A:  Je verzint een smoes en gaat toch bij je vriendje/
vriendinnetje slapen.

B: Je blijft thuis.

6.  Op je werk vraagt je baas aan je of je extra wilt 
werken, eigenlijk heb je daar helemaal geen zin in. 
Wat doe je? 

A: Je geeft toch maar toe.
B:  Je geeft duidelijk je grenzen aan en zegt dat je niet 

kan. 

Meer A dan B
Jij bent een echt grenzeloos type. Jij zoekt 
graag je eigen grenzen en die van ande-
ren op. Avontuurlijke uitstapjes zijn echt 
iets voor jou. Bungeejumpen, parachute-
springen en skydiven; jij durft alles aan. 
Ook het RAB’S Festival is echt iets voor 
jou! Wil je weten hoe andere mensen met 
grenzeloosheid omgaan? Bezoek dan het 
RAB’S Festival op 2 februari. 

Evenveel A als B
Bij jou is het nog onduidelijk wat je precies 
wilt. Op sommige punten zoek je graag je 
grenzen op, maar een avond thuis op de 
bank zitten vind je ook geen probleem. 
Wil jij nu echt weten hoe grenzeloos je 
bent, of zien hoe anderen omgaan met 
het thema grenzeloosheid? Kom dan naar 
het RAB’S Festival op 2 februari 

Meer B dan A
Jij bent niet iemand die snel je eigen gren-
zen of die van anderen opzoekt. Jij zit lie-
ver met een zak chips op de bank TV te 
kijken, dan dat je ruzie met je ouders 
maakt. Je vindt het allemaal wel prima zo-
als het is. Jij geeft liever duidelijk je gren-
zen aan. Ook eens zien hoe grenzeloos-
heid bevalt? Bezoek dan 2 februari het 
RAB’S Festival!

(1)   ACTEUR 
(2)   DEN HAAG
(3)   EENAKTER 

(4)   FESTIVAL 
(5)   GRENZELOOS 
(6)   PRIJZEN 

(7)   PUBLIEKSJURY 
(8)   RABARBER
(9)   RABS 

(10) SCHOLIEREN
(11) TALKSHOW 
(12) THEATER

(13) THEATER MERLIJN 
(14) WINNAAR
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