BROCHURETEKST
MAAS THEATER EN DANS
KWIJT / 5+
Over missen en afscheid nemen
Tekst, 108 woorden
Er is een meisje.
En er was een vader.
Maar die is nu kwijt.
En als je iets kwijt bent, dan moet je het zoeken, vindt het meisje.
Dus gaat ze op pad. Een avontuurlijke zoektocht brengt het meisje de hele wereld over. Maar nergens is haar
vader te vinden. Niet op het water, niet in China of bij de bovenburen. Totdat ze bij een wijs iemand komt die haar
een moeilijke opdracht geeft. Gaat het haar lukken om haar vader terug te vinden? Kwijt gaat over missen,
afscheid nemen, dapper zijn en volhouden. En over diep in je hart weten dat verdrietig zijn bij het leven hoort.
Makers
Idee/spel: Daniëlle van de Ven
Tekst: Rogier Schippers
Begeleiding: Paul van der Laan
Regie: Moniek Merkx
Doelgroep
De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar / Schoolklassen: BO groep 3 en 4.

Noot
Bel of mail voor meer informatie: Maas theater en dans, Danielle van den Berg: 010 7070433 danielle@MAAStd.nl (www.MAAStd.nl)
Ga voor foto’s in hoge resolutie naar http://foto.MAAStd.nl

BIJLAGE: EDUCATIE, BIO’S
Educatie
Na afloop van de voorstelling filosofeert Daniëlle van de Ven met de kinderen verder over het missen en afscheid
en zet vervolgens het gesprek om in bewegingsoefeningen vermengt met yoga-elementen. Dit is onderdeel van
de voorstelling.
Daniëlle van de Ven
Daniëlle van de Ven studeerde klassieke dans en theater aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Sinds
haar afstuderen werkte zij als actrice bij verschillende gezelschappen en theatermakers, waaronder het
Onafhankelijk Toneel, theatergroep Max , Dries Verhoeven, Bonheur en het Noord Nederlands Toneel. Bij
productiehuis Grand Theatre in Groningen maakte en speelde zij diverse voorstellingen, waaronder
Wraakoefening, waarmee zij in 2008 samen met Joëlke Sanderse de BNG Nieuwe Theatermakers Prijs won. Bij
theatergroep Max./Maas speelde Daniëlle mee in Vallende meisjes, Dochters van Lear, Maanvirus en Peter Pan
was hier. In opdracht van Maas maakte en speelde zij Kwijt in het kader van festival Voor de leeuwen. Nu wordt
Kwijt hernomen voor een tournee door Nederland.
Naast haar theaterwerkzaamheden is Danielle een fanatiek beoefenaar van Yoga, waarin zij ook lesgeeft.
Momenteel studeert zij met een beurs van het Scholingsfonds Theater aan het Iyengar Yoga Instituut Amsterdam.
Daniëlle van de Ven over Kwijt
”Toen Moniek Merkx (artistiek directeur Maas) mij vroeg een voorstelling te maken voor kinderen, wist ik meteen
waar die over moest gaan. Mijn vader was in maart 2012 overleden. Ik wilde iets maken over verdriet en het
proces van loslaten van iemand waar je veel van houdt. Zelf had ik tijdens de eerste periode van mijn rouw
gemerkt dat het besef dat mijn vader dood was, en dus voor altijd weg, mij teveel was. Daarom stelde ik me liever
voor dat hij op een lange reis was en dat ik hem daarna weer zou zien. Ik wist dat ik mezelf voor de gek hield,
maar het hielp me langzaamaan het onvermijdelijke te accepteren. De innerlijke reis die ik daarin heb afgelegd is
het vertrekpunt geweest voor Kwijt. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren praten over verdriet en leren omgaan
met verlies. Of het nu om grote of kleine dingen gaat, verdriet en verlies horen bij het leven. Ook bij een
kinderleven. Kwijt is een voorstelling waarin op een lichtvoetige manier groot verdriet wordt getoond, waarna er
gepraat wordt en samen geoefend om verdriet toe, en ook weer los te kunnen laten.”
Maas theater en dans voor jong publiek
Maas maakt volwassen voorstellingen voor jonge mensen, fysiek, fantasievol en uitgesproken in alles. Maas
ontregelt en verleidt met theater, dans, muziek, mime, film, animaties, techniek en veel meer. Een gezelschap van
de makers van Siberia, Meekers en Max. onder artistieke leiding van Moniek Merkx. Maas theater en dans heeft
een eigen huis in Rotterdam, het Maaspodium.
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