Uitnodiging (red)actielab Drie zusters
De Toneelschuur zet de komende jaren in op ‘labs’ waarin thema’s uit verschillende
theatervoorstellingen worden onderzocht en verbeeld door Haarlemmers. Het eerste (red)actielab
sluit aan bij de theatervoorstelling van Toneelschuur Producties Drie Zusters van Tsjechov,
geregisseerd door Eline Arbo.
Drie Zusters
In de voorstelling wil Arbo de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan de orde stellen. Zij
trekt een parallel tussen Tsjechovs drie zusters die dromen van een beter leven maar niet
daadwerkelijk in actie komen en vrouwen in Nederland. De ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen is het afgelopen jaren groter geworden in Nederland.
(Red)actielab
We gaan in ons lab tijdens een aantal bijeenkomsten met een groep vrouwen op onderzoek uit
naar wat er speelt in het dromen van een beter leven of een betere wereld en het al of niet
omzetten in actie. Welke ervaringen heb je daar zelf in? Wanneer was jij ‘rebels’ en deed je iets
‘onverwachts’ waarmee je vorm gaf aan jouw droom, hoe klein ook? Welke vrouwen inspireren
jou?
Onder begeleiding van kunstenaar en trainer Eva Durlacher van Gouden Boeken doen we een
aantal eenvoudige creatieve opdrachten naar aanleiding van bovenstaande vragen. Daarna
wisselen we verhalen met elkaar uit en spreken over het belang van het vertellen van jouw
verhaal: voor jezelf maar ook om daarmee andere vrouwen te inspireren en andere vrouwen te
helpen verder te komen in het verwezenlijken van hun dromen. We zetten daarin tijdens dit
project een eerste stap: een selectie van de verhalen stellen we tentoon in de Toneelschuur
tijdens de première van Drie Zusters. Met tekeningen, podcast en filmpjes, gemaakt door de
deelnemers zelf.
Praktisch
- We komen twee of drie keer samen in de Toneelschuur. De eerste datum is op vrijdag 21
augustus van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de 1e bijeenkomst gaan we praktisch aan de slag om
onze verhalen te onderzoeken en met elkaar te delen. Tijdens de 2de en 3de bijeenkomst gaan
we in op het belang van storytelling en oefenen we met filmen en interviewen en leggen we
onze verhalen samen vast middels filmpjes en podcasts.
- Voor wie dat wil zullen we meer dingen samen doen. Bijvoorbeeld samen naar een repetitie van
de voorstelling Drie Zusters zodat we in gesprek kunnen met de maker en de actrices. En samen
naar de voorstelling eind oktober.
We zoeken 15 Haarlemse vrouwen:
- tussen de 18 en 100 jaar
- uit verschillende stadsdelen en met verschillende achtergronden
- die nieuwsgierig zijn naar hun eigen verhaal en het verhaal van andere Haarlemse vrouwen
over dromen, moed, rebellie en over vrouwen die ons inspireren

- die het leuk vinden om te filmen en interviewen om de verhalen te delen en daarmee anderen
verder helpen.
- ervaring met dergelijke projecten of met het maken van films of podcast is absoluut niet nodig.
Ken jij of wil jij?
Ken je vrouwen die mogelijk mee willen doen? Heel fijn als je hen wil informeren. Je kunt ons ook
vragen om contact met hen op te nemen om het project toe te lichten.
Heb je zelf interesse om mee te doen: laat het ons zo snel mogelijk weten want vol = vol
Informatie en opgeven via: marieke@koninginarthur.nl

