
SCHOOLVOORSTELLING
From Russia with Love
Naar Drie Zusters van Tsjechov
24 mei 2022



Schoolvoorstellingen From Russia with Love
Versie: mei 2022

Een woord vooraf…
“Het bleef verrassend stil nadat onze Corona vrijheidsbeperkingen afgelopen augustus werden
opgeheven. Een storm had ik verwacht. Een storm van jongeren die álle feesten, álle concerten en
álle festivals zouden langs waaien. Maar het bleef stil, opvallend stil zelfs…

Als ik de jongeren vroeg om mee te doen met een project, kreeg ik vaak hetzelfde antwoord: "Ik
heb het al druk met school en werk". Het leek alsof er geen ruimte was. Wat me ook op viel, was
dat deze jongeren, nog meer dan hiervoor, verbonden waren met hun telefoon. Hun online
sociale wereld was zoveel groter geworden, groter dan de echte wereld. En die echte wereld leek
te zijn gekrompen.

Los van de ruimte, die jongeren niet meer schenen te hebben, leek ook de ‘vonk’, de noodzaak
zich uit te spreken, te ontbreken. Is het de angst voor de echte wereld of is het de verdoving
door Instagram en Netflix dat deze vlam naar binnen is geslagen, vroeg ik me af?

Het lijkt alsof er plots zo’n 1,5 jaar tussen de levens van de jongeren is uitgeknipt. Dat zij opeens
ergens zijn aangekomen waar ze niet eerder waren. Ze maken op mij regelmatig een zoekende
indruk met vragen als: Waar ben ik? Waar wil ik heen? Hoe doe ik dat? Er heerst een indolentie die
ook terug te vinden is in onze politiek, niet aanpakken maar uitzitten.

Dat je zelf de eerste stap moet zetten is een gegeven, dat kan niemand anders voor je doen. Als je
iets wilt veranderen, ben je zelf degene die moet beginnen. En precies dát is waar het in de
voorstelling From Russia with Love om gaat…”

door Irene Kriek (Artistiek Leider Woest Oost)
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De voorstelling
Met 20 jonge theater-talenten van 13 tot 25 jaar oud, speelt Woest Oost een herschreven versie
van “De Drie Zusters” (1900, Anton Tsjechov). Het is een geëngageerde eigentijdse locatie
theatervoorstelling over jongeren die na het opheffen van de vrijheidsbeperkingen door Corona
lijken te zijn veranderd. Alsof de ‘vonk’ naar binnen is geslagen: onzichtbaar voor de wereld om
hen heen en voor zichzelf. Over jongeren die zich afvragen wie ze zijn, waar ze heen willen en hoe
ze daar moeten komen. Het gaat in de kern over indolentie, over stilstaan en vooruitgaan.

De herschreven versie komt voort uit persoonlijk onderzoek door de jonge spelers, uit
voorbeelden van  de wereld waarin we nu leven en ons maatschappelijke en politieke systeem.
Dit wordt gecombineerd met het oorspronkelijke stuk van Anton Tsjechov (1900).

Onze versie van Drie Zusters speelt zich af in de Oekraine. De drie zusters zijn oorlogswezen die
in het huis van hun ouders zijn blijven wonen. In dit huis wonen ook Oekraïense verzetsstrijders,
gestrande Russische soldaten en vrijheidsstrijders. In het huis ontstaat een mini maatschappij
waar zich van alles ontvouwt.

Thema’s

De volgende thema’s gaan we terugzien in de voorstelling:
● De oorlog in Oekraïne
● De invloed van Rusland
● Indolentie
● Trouwen met de verkeerde persoon
● Controle en altijd bekeken worden
● Waar ben ik? Waar wil ik heen? Hoe doe ik dat?

Op een speciale locatie
De voorstelling vindt plaats op een bijzondere locatie.Het publiek en de spelers bevinden zich
namelijk in een potstal in de weilanden bij een boerderij in Warnsveld, vlakbij Zutphen.

De klassen worden verwelkomd op het boerenerf en wordt
daar door het weiland met koeien naar de potstal geleid,
alwaar zij plaats zullen nemen. Hier zal de vertelling zich
afspelen. En rondom de potstal wordt het weiland gebruikt
en rijden de acteurs op een trekker, een caravan en
brommers. De klassen beleven op deze manier de
sensaties die het platteland te bieden heeft aan den lijve. Ze
ruiken het buiten, zien de vergezichten en horen de
geluiden. Zij worden op deze manier met humor, inhoud,
energie en professionaliteit meegesleurd in een bijzondere
beleving van deze unieke locatietheater voorstelling!
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Praktische info

Wanneer
We spelen op zes momenten schoolvoorstellingen. Per voorstelling kunnen wij 4 klassen (per klas
+/- 30 leerlingen) ontvangen.  We combineren klassen van verschillende scholen om voor zoveel
mogelijk leerlingen plek te hebben.

Wanneer een voorstelling door een school helemaal wordt uitgekocht, dus wanneer er vier klassen
van één school op één moment komen, dan kan het tijdstip wat worden verschoven zodat het in de
lesuren past.

Dinsdag 4 oktober 10.00 uur
14.00 uur

Woensdag 5 oktober 10.00 uur
14.00 uur

Donderdag 6 oktober 10.00 uur
14.00 uur

De agenda wordt ingevuld op basis van volgorde van aanmelding.

14+
De voorstelling is geschikt voor leerlingen vanaf 14 jaar, de derde klas van de middelbare school.
De voorstellingen kunnen worden bezocht door Middelbare scholen, MBO en HBO instellingen.

Vervoer
Het vervoer van en naar de locatie waar de voorstellingen worden gespeeld moet door de school
zelf worden geregeld.

Vanuit Zutphen is de boerderij in Warnsveld goed bereikbaar met de fiets.

Kosten
Het bijwonen van een voorstelling kost €300,- per klas. Dit komt neer op +/- €10,- per leerling.

De voorstelling kan worden afgenomen per klas van +/- 30 leerlingen.
Iedere schoolvoorstelling is er plek voor 4 klassen (+/- 120 leerlingen). We combineren klassen
van verschillende scholen om voor zoveel mogelijk leerlingen plek te hebben.

Betaling kan geschieden via de CJP Cultuurkaart of per factuur.
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Over de makers

Irene Kriek // Concept, Regie & Tekst

Irene Kriek studeerde af aan de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten te Amsterdam (1999) en ontving voor haar
eindexamenvoorstelling de Aanmoedigingsprijs van het Prins
Bernhard Cultuur Fonds. Ze werkte een aantal jaren bij
Toneelgroep Amsterdam (nu ITA) en stond hier aan de wieg van de
jongerenvoorstellingen bij ITA. Dit waren voorstellingen met
leerlingen van adoptie-scholen die een eigen versie speelden van
de voorstelling die de ITA op dat moment op voerden. Ook bracht
Irene Kriek eigen producties uit, onder andere op het podium van
de Melkweg in Amsterdam, Huis aan de Werf in Utrecht en Het
Veem theater te Amsterdam.

Nadat ze met theatergezelschap Vis a Vis naar Nieuw Zeeland ging
voor een theatertour besloot ze te solliciteren naar een baan in
Nieuw Zeeland. In Wellington Nieuw Zeeland heeft ze een eigen
theatergroep opgezet en lesgegeven. Daar leerde ze veel over de
vertelcultuur van de Maori's, deze houdt volgens haar direct
verband met theater maken. Het gaat over je publiek meenemen
op een reis met de vraag: hoe leid je toeschouwers jouw wereld
in?

Nadat ze vier jaar theater heeft gemaakt in Nieuw Zeeland kwam ze in 2012 terug naar
Nederland. Ze werkte een periode als freelance regisseur en was vaste theatermaker bij The
Young Ones in Zwolle. In 2018 heeft ze besloten om zich in Zutphen te vestigen en startte daar
met Theatergroep Woest Oost. Hiermee richtte zij zich voor het eerst volledig op het werken met
jongeren. Met als doel deze generatie meer te betrekken bij het professionele theaterveld en een
basis te creëren zodat de jongeren zich hier in professioneel kunnen gaan opleiden.

Met Woest Oost maakt Irene schurende, geëngageerde en vaak activistische producties die zich
bezighouden met actuele wereldse thema’s. Een belangrijk stijlkenmerk in het werk van Irene is
dat ze de persoonlijke verhalen van jongeren (mede) als inhoud in de voorstellingen gebruikt. Zo
weet ze de kwetsbaarheid van de leeftijd om te zetten in hun kracht.

Ze betrekt in elke productie spelers met een migratieachtergrond waardoor de inhoud van de
verhalen een pluriforme waarde krijgen. Volgens Irene leven we in een inclusieve samenleving en
zij vindt het belangrijk dat jongeren leren dat er meerdere geschiedenissen en verhalen zijn dan
alleen die van henzelf. Ze is in staat hiermee het grotere verhaal dichtbij te brengen dat iedereen
raakt. Op een toegankelijke manier onderzoekt zij steeds weer hoe we met elkaar anders kunnen
nadenken, over onszelf, over de wereld om er zo voor te zorgen dat we hierover in gesprek
blijven.
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Jeroen Kriek // co-regie en dramaturgie

Jeroen Kriek (1961) is naast begenadigd regisseur en
theatermaker ook theaterdocent. Hij studeerde in 1988 af
aan de regieopleiding van Hogeschool voor de Kunsten in
Amsterdam. Hij was mede artistiek leider van Growing up
in Public te Utrecht (1993-2009). Daarna was Jeroen  de
oprichter van Theater The Young Ones in Zwolle
(2009-2019). Verder is hij docent aan de theateropleiding
De Trap in Amsterdam en freelance regisseur voor
verschillende voorstellingen en gezelschappen.   Jeroen
werkt al jarenlang met jongeren en maakt samen met hen
geëngageerd theater. Zo werkte hij door de jaren heen
intensief samen met Irene Kriek aan diverse aansprekende
voorstellingen op velerlei bijzondere locaties bij Theater
The Young Ones in Zwolle.   The Young Ones werd in 2009
opgericht als een culturele broedplaats voor jong
theatertalent in Oost-Nederland. De groep maakte met en
voor jongeren tussen 10 en 26 jaar voorstellingen in
theaters, hun eigen ‘Theaterkerk’ en op festivals als Oerol
en De Parade.  

Jeroen Kriek en Irene Kriek vinden elkaar in eenzelfde
rauwe manier van theatermaken met jongeren. Zij weten
uit brede ervaring als geen ander wat er nodig is en wat
erbij komt kijken om een grote voorstelling met jonge
acteurs op locatie te maken. Naast co-regisseur is Jeroen is
voor “De Drie Zusters” ook de dramaturg van de
voorstelling en ondersteunt hij het (her)schrijfproces.  
Beiden kijken uit naar deze hernieuwde samenwerking!
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Over Woest Oost

Over Woest Oost
Missie en Visie Woest Oost
Jonge mensen hebben een plek nodig waar ze zich volledig
kunnen geven. Waar ze zich thuis voelen en zich kunnen
uiten met behulp van theater. Waar ze daarbij geïnspireerd
kunnen raken met anderen die eenzelfde passie delen. Dit
‘huis’ biedt Woest Oost.

Theatermaken is een collectieve ervaring en een belangrijke
voedingsbodem voor kunstenaarschap. Door middel van
gezamenlijke trainingen werken we bij Woest Oost aan het
bewust worden van de aanwezigheid en van de fysieke
uitdrukking van de deelnemers op het podium. Dit is een
collectief proces. Door te investeren in het ensemble wordt
hun eigen periferie vergroot; de imaginaire ruimte om hen
heen. Met elkaar ontstaat hierdoor iets dat elk individueel
talent overstijgt, iets dat alleen kan bestaan vanuit die
gezamenlijkheid. Het bewustzijn die dat met zich meebrengt
is onomkeerbaar en duurzaam.

Woest Oost is er voor iedereen en voert een actief inclusief
beleid. Iedereen kan auditie doen, daarvoor hoef je geen
ervaring te hebben. Het als een collectief theater willen
maken en commitment zijn hierin van belang. Door het
aangaan van interculturele samenwerkingen, het maken van
theater vanuit diverse perspectieven met makers van diverse
achtergronden, overbruggen we verschillen en vieren we
eenheid. Diversiteit bestaat, inclusief werken is een keuze!

Woest Oost maakt voorstellingen over verhalen die leven
tussen mensen, in deze veranderende maatschappij,
Nederland en de wereld. We maken theater over universele
en wereldse thema’s, het is hiermee geëngageerd theater dat
iedereen raakt. Talent is volgens ons pas van waarde als het
midden in de samenleving staat en met die samenleving mee
ontwikkelt. Delen is daarbij het uitgangspunt. Het delen van
ervaringen en van verhalen, want die vormen de kern van
onze samenleving.

Onder leiding van professionals uit de theaterwereld werken
we met jongeren aan alle verschillende facetten van het
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theatervak. We leren ze acteren en daarnaast hoe ze verhalen om kunnen zetten in
aansprekende theatervormen. We noemen dit het maken. Woest Oost geeft talentvolle jongeren
hiermee de kans zich op hoog niveau te ontwikkelen en hun mogelijkheden in het theater te
ontdekken en te vergroten. Woest Oost wil een positieve
beweging zijn die zich altijd blijft ontwikkelen. Deze passie
deelt Woest Oost met al haar partners en met alle jonge
spelers.

De rol van Woest Oost in Zutphen en de regio
De stad Zutphen is de laatste jaren steeds meer in trek. Het is
een populaire nieuwe woonplaats voor jonge gezinnen uit de
Randstad en uit andere provincies. Het hebben van een
aantrekkelijk cultureel leven en voldoende activiteiten voor
jongeren hoort bij deze groei. Woest Oost wil en kan hier een
wezenlijke bijdrage aan leveren.

Het maken van jongerenvoorstellingen in Zutphen is daarom
van groot regionaal belang. Er zijn geen soortgelijke groepen
die met professionals theater maken. Op de audities komen
er bijvoorbeeld doorgaans veel meer jongeren af dan spelers
die nodig zijn. En de voorstellingen die Woest Oost speelt
verkopen doorgaans ook allemaal uit!
Woest Oost brengt daarbij de verschillende scholen in
Zutphen dichter bij elkaar. Er zijn vier grote middelbare
scholen in Zutphen die weinig tot niets met elkaar van doen
hebben. Woest Oost maakt een verbindende schakel doordat
er jongeren van de verschillende scholen meespelen, maar
ook doordat de voorstellingen voor diverse klassen worden gespeeld.

Doordat Zutphen centraal in de provincie ligt, speelt Woest
Oost niet alleen binnen de stad een grote rol. We zien dat de
jongeren die zich aanmelden uit alle hoeken van de provincie
komen; zowel uit de dorpen rondom Zutphen als zelfs uit de
grotere steden zoals Apeldoorn en Arnhem waar al meer
aanbod is in theatrale activiteiten voor jongeren. De
aantrekkingskracht van Woest Oost zit volgens ons, en dit is
ook gebleken uit het onderzoek bij de deelnemers, in het feit
dat we op een professionele manier met elkaar werken,
waardoor het eindproduct van hoge artistieke kwaliteit en
waarde is.

Sinds 2021 wordt Woest Oost op projectbasis ondersteund
door de Gemeente Zutphen, waardoor de activiteiten zijn
uitgebreid. Om onze regiofunctie verder uit te breiden
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onderzoeken we de mogelijkheden om de provincie Gelderland nog meer te betrekken bij onze
doelstellingen en activiteiten. Zo willen we meer Gelderse scholen benaderen voor een bezoek
aan de voorstelling, zijn we aan het onderzoeken of onze producties op tournee kunnen en willen
we regelmatiger ‘grensoverschrijdend’ werk maken zoals podcasts. Hiermee maken we materiaal
dat voor iedereen toegankelijk is en waardoor de naamsbekendheid van Woest Oost verder
groeit.

Gegevens contactpersoon
Eva Agterberg // Zakelijk Leider
eva@woestoost.nl
+31 6 148 66 067

Gegevens Stichting
Stichting Woest Oost
Bronsbergen 25 r 124
7207 AD Zutphen
KVK: 72 78 96 11

Bezoekadres:
Oude Wand 31-33
7201 LJ Zutphen

www.woestoost.nl
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