
Bedtijdverhaaltjes
Thema's: Herdenken nu

Locatie: Almere, Nederland

Door: Esther Bolte

Dit verhaal is van vijf jongeren uit Almere. Tijdens de Covid-lockdown van 2021 spraken

zij met ouderen over hun herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Vanuit die

verhalen maakten ze verschillende performances, die ze samen met zelfgekookte

gerechten serveerden aan ouderen die wel wat gezelschap konden gebruiken in deze

vreemde tijd. In dit verhaal praten de jongeren over de tijd waarin zij opgroeien. Wat

vertellen zij hun kinderen over hun jeugd, later, als ze ouder zijn?

PERSONAGES IRIS

DYON

SADIE

GIFT

ROMANY

(Dit zijn de jonge makers en spelers van het project)

De acteurs vertellen samen het verhaal aan het publiek. Bedenk zelf: hoe zet je ze neer?

Wat is hun toon, hun emotie? Welke boodschap willen ze overbrengen?

IRIS Bedtijdverhaaltjes, zo klinken ze

DYON Wat ik vroeger hoorde om in slaap te vallen

SADIE Mythes, samen met de draken en kastelen en oorlogen

GIFT Hier zijn we veilig toch?

Onder de dekens

IRIS Behalve dat het geen sprookjes zijn

Je vader verzint ze niet



ROMANY Alles wat je hoort hebben we gedaan

DYON Doen we

SADIE Er is een rode draad door onze geschiedenis heen

GIFT Een gedeelde factor

ROMANY Zitten wij hier veilig?

Zijn we veilig zolang de mens er een deel aan bijdraagt?

DYON De hele wereld kijkt met ons mee

Elke stap die ik zet kan je zien

En met wat als gevolg?

GIFT Een gestoorde president

SADIE Een uit elkaar vallend Europa

IRIS Denkbeeldige lijnen die het verschil betekenen tussen leven en dood

DYON Maart 2020 mochten we niet meer naar een restaurant,

niet meer naar school,

niet meer op vakantie

GIFT Maart 2021 mogen we niet naar een restaurant,

niet naar school,

niet op vakantie

ROMANY Dit zijn de bedtijdverhaaltjes van onze kinderen

SADIE Het zal klinken als een sprookje van lang geleden

We zullen iets hebben om te vertellen

IRIS Mensen vertellen verhalen

SADIE Verhalen waar we van leren

om geen wolven te vertrouwen

en voorzichtig te zijn met spinnewielen

DYON Het is waar:

we leren liefde boven haat te kiezen

GIFT Alle verhalen moeten we blijven vertellen,

elk met hun eigen boodschap

Dit is ons verhaal om te vertellen, om door te geven

DYON En jij

Welk verhaal geef jij door?

In 2021 ging de korte �lm ‘Hoe smaakt vrijheid?’ in première (regie: Esther Bolte,

regieassistentie: Jaïr Rosaria en Erik Kaizer – cast: Sadie Delintzis, Romany Kootstra,

Dyon Wilkens, Gift Cio en Iris Blaauw – Theatergroep SubSub). De �lm is te bekijken via

https://www.subsub.nl/theaternadedam/.
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