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2. INLEIDING
Beste leerkracht,
Binnenkort gaat u samen met uw klas kijken naar Leuke Mieke, een voorstelling van Leen
Roels. Het is een verhaal over hoe een meisje omgaat met leukemie. De voorstelling
balanceert tussen fictie en realiteit, tussen heden en verleden. Het is een ‘waargebeurd
sprookje’, triest en mooi tegelijkertijd.

Deze lesmap kan u helpen om de voorstelling meer te laten zijn dan een (hopelijk)
‘amusante na- of voormiddag’. Er zijn veel mogelijkheden om rond deze thematiek te
werken, waarvan er in deze lesmap een aantal worden aangeboden. Het is echter niet de
bedoeling dat het verhaal op voorhand helemaal wordt uitgelegd of dat er achteraf een
interpretatie wordt opgedrongen. U kan dit meer bekijken als wat ‘extra’s’ bij de
voorstelling. Uiteraard beslist u zelf in hoeverre u met deze lesmap werkt.

U zal in deze lesmap ook een Last Minute terugvinden, dat is de hoogst noodzakelijke
informatie voor de leerkrachten met weinig tijd. Verder worden er thema’s aangeboden
voor een voor- en nabespreking en zijn er ook een aantal interactieve opdrachten rond
Leuke Mieke. Tot slot vind je meer info over de spelers en fABULEUS.

We zijn altijd heel benieuwd naar de reacties in de klas op de voorstelling. U en zeker ook
uw leerlingen mogen altijd reageren op de website (www.fabuleus.be) of op het
onderstaande adres. Alle bedenkingen verschijnen op het forum en soms krijgen ze ook
een antwoord.

fABULEUS
Stapelhuisstraat 15
3000 Leuven
info@fabuleus.be

Heel veel plezier tijdens het bekijken van -, en werken rond Leuke Mieke.
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3. LAST MINUTE
Leuke Mieke (+10) is een fantasierijke voorstelling over een meisje dat op haar eigenwijze
manier probeert ziek te zijn met een leuke Mieke ergens onvindbaar diep.

Het verhaal
Leuke Mieke gaat over Liesa, een meisje van 9 jaar dat ziek wordt. Ze krijgt leukemie. Dat
klinkt niet zo erg, maar dat is het wel. Dan moet je naar het ziekenhuis en dan worden
mama’s bang en verdrietig en je bent ook heel vaak moe en hebt veel blauwe plekken.
Gelukkig is er Felix. Felix verschijnt wanneer Liesa ziek wordt. Hij leert haar vechten.
Tegen iets, iets in haar lichaam, tussen aders en stromen, niet direct van plan te
vertrekken. Het is een veldslag tussen rode en witte bloedcellen, tussen jonkvrouw Liesa
en ridder Felix.

Leuke Mieke is een verhaal door de ogen van een ziek kind, met een moeder die haar
kind moet loslaten. En dat doet pijn.
Liesa vlucht meer en meer weg in haar eigen fantasiewereld, waarin haar ziekte een
gevecht is dat ze kan winnen of verliezen. Zuster Annemijn, Felix en een waarzegverteller
gidsen Liesa door haar eigen sprookje. Het is een sprookje dat begint met ‘er was eens’,
maar nog niet heel zeker eindigt met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’.

fABULEUS
fABULEUS is een Leuvens gezelschap dat sinds 1995 dans- en theaterproducties maakt
voor én door jongeren. Er bestaat geen vaste spelerskern. Voor iedere nieuwe productie
kunnen jongeren auditie doen. Voor de creatie doet fABULEUS beroep op professionele
choreografen of theatermakers. Daarnaast biedt fABULEUS ook een werkplaats aan jonge
makers.

Zo heeft fABULEUS Leen Roels (1983) gevraagd een voorstelling te maken. Leen had al
gespeeld voor fABULEUS in de voorstelling El gran teatro del mundo van Tom Struyf,
maar kroop deze keer zelf in haar pen. Haar uitgangspunt is een verhaaltje dat een
Gentse dokter altijd vertelt aan leukemiepatiëntjes. Een verhaal over witte en rode
bloedcellen die elkaar bestrijden als soldaten. Twee legers tegenover elkaar. Dat was het
begin. De soldaten komen er niet meer in voor, maar wel het gevecht in een uitermate
sprookjesachtige sfeer.

Thema’s
-

Ziekte en hoe daarmee om te gaan

-

Angst en verlangen

-

Fantasie

-

Afscheid nemen en proberen vast te houden

- Vriendschap en troost

Duur
60 minuten

Productiegegevens
- Tekst & idee Leen Roels
- Spel Ruth Bastiaensen, Leen Roels, Maarten Van Aerschot
- Muziek Michiel De Malsche
- Licht ontwerp en coaching Vital Schraenen
- Kostuums Raïssa Hans
- Dramaturgie Peter Anthonissen
- Techniek Tom Philips

5

4. VOORAF
Het thema van deze voorstelling is allesbehalve evident. Het gaat over dodelijk ziek zijn en
hoe een kind daarmee omgaat. We denken dan ook dat het essentieel is dat u daar op
voorhand een gesprek over voert met de klas.
Verder is het interessant de kinderen ervan bewust te maken dat ze naar theater gaan.
Dat is iets anders dan televisiekijken. Er staan acteurs live op een podium. Het verhaal
vindt hier en nu plaats.

Wat is leukemie?
- ken je iemand die kanker heeft of heeft gehad?
- ken je iemand die gestorven is aan kanker?
- heb jij al in het ziekenhuis gelegen?
- als je in het ziekenhuis lag, kreeg je dan veel cadeautjes?
- wat zou je doen, denk je, als je hoort dat je niet lang meer te leven hebt?
- weet jij wat leukemie is?

Een lichaam is opgebouwd uit cellen. Doordat die cellen de hele tijd delen, veranderen wij.
Daardoor worden we groter, groeien onze haren en onze nagels, herstellen wonden enz.
Soms gebeurt het dat er een foutje zit in het lichaam, waardoor er bepaalde groepjes
cellen veel te snel groeien en daardoor allemaal andere cellen wegduwen. Dat is de basis
van kanker.

Leukemie is een verzamelnaam van verschillende soorten bloedkanker die vaak
voorkomen bij jonge kinderen. Het bloed bestaat, net zoals het lichaam, uit verschillende
cellen met elk een eigen functie. Er zijn rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes,... De rode
bloedcellen zorgen ervoor dat we over heel ons lichaam zuurstof krijgen. De witte zorgen
voor het afweersysteem, zodat we niet ziek worden.

Bij leukemie is er een foutje bij de onrijpe witte bloedcellen, die veel te snel groeien en
daardoor alle andere (nuttige) cellen in het bloed verdrijven. Die snel groeiende witte

bloedcellen zijn zelf compleet nutteloos, want ze zijn nog niet rijp om hun échte functie te
vervullen, namelijk de vijand (ziektekiemen ed) buiten houden. Daardoor werkt het lichaam
niet meer zo goed. Leukemie ontstaat in het bloed, maar kan op termijn ook allerlei
organen aantasten. Kinderen met leukemie zijn heel snel moe en buiten adem, krijgen
veel sneller blauwe plekken en bloedneuzen, zien vaak minder goed, hebben botpijn,
koorts...

Als er iemand leukemie heeft moet die dikwijls naar het ziekenhuis. Daar proberen ze
door inspuitingen (chemotherapie) en/of bestraling de witte bloedcellen weer normaal te
laten werken. Het duurt meestal lang voor je ervan geneest en het is een zwaar proces.
Van die chemokuren en de bestralingen kan je heel ziek worden en kan je haar uitvallen.
Daarom zijn er ook veel mensen met kanker die kaal worden. Leukemiepatiënten moeten
ook vaak bloed van andere mensen krijgen, bloed dat wel gezond is. Het gebeurt dat al
die geneesmiddelen niet werken en dan kan je sterven aan leukemie. Maar toch kunnen
tegenwoordig meer dan de helft van de kinderen met leukemie genezen worden.

Wat is theater?
- Kijken jullie wel eens naar films?
- Wat denk je dat het verschil is tussen een film en een toneelstuk?
- Zou er iemand graag acteur worden? Waarom?
- Bedenk je zelf wel eens verhalen?
- Beeld je je soms in dat je iemand anders bent?
- Wat voor personage zou je graag eens spelen?
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Theater is een verhaal dat verteld wordt door acteurs. Verhalen kunnen op verschillende
manieren verteld worden. Je kan ze lezen in een boek of ze kunnen verteld of voorgelezen
worden door iemand anders. Je kan ook naar een film of serie kijken en dan zie je het hele
verhaal gebeuren. Theater is een beetje hetzelfde als een film, maar bij theater zie je alles
live voor je neus gebeuren, vaak op een podium. Je kijkt, in plaats van naar een
televisiescherm, naar de acteurs zelf die op dat moment een personage spelen. Aan de
andere kant kan je niet àlles letterlijk uitbeelden op een theaterscène. Je moet iets vaker
beroep doen op je verbeelding, dan wanneer je naar een film kijkt. Op die manier is
theater kijken iets tussen een film kijken en een boek lezen.

Een personage spelen wil zeggen dat je iemand anders speelt dan je zelf bent. Je
probeert aan de hand van de tekst die je krijgt het personage zo geloofwaardig mogelijk
vorm te geven.

5. NABESPREKING
Samen napraten over wat je gezien, gehoord of gelezen hebt, is leuk. Ieder mens kijkt op
zijn eigen manier, onthoudt andere dingen. Daarom is het interessant ‘kijkervaringen’ uit te
wisselen. Een ontspannen nabespreking zal ook de herinnering aan de voorstelling
levendig houden.
Hieronder leggen we kort de interpretatie van de makers uit. Natuurlijk is dat niet de enige
mogelijke interpretatie, maar het geeft wel een inkijk in de manier waarop de voorstelling
opgebouwd is. Daarna zetten we een aantal (evidente) vragen op een rij om de
nabespreking op gang te trekken. In het volgende hoofdstuk hebben we een reeks
opdrachten verzameld om het theaterbezoek en de thematiek van de voorstelling nog wat
verder uit te diepen. Veel plezier ermee!

Interpretatie
Leuke Mieke is qua structuur geen gemakkelijk verhaal. Er wordt gespeeld met flash
backs, met vertelperspectief en met fictieve personages.

Eigenlijk vertelt de moeder het hele verhaal op het moment dat Liesa overleden is. Zij
beschouwt en overschouwt. Zij toont het publiek hoe haar dochter is omgegaan met haar
ziekte. Via de moeder kijken we terug in het verleden. In deze flashbacks stappen we in
Liesa’s leefwereld en zien we alles door haar ogen. Daarom zijn sommige personages zo
karikaturaal. Felix is de uitzondering. Hij is geen karikatuur. Hij is het enige personage dat
volledig fictief is. Hij verschijnt de eerste keer op het moment dat Liesa ziek wordt en
naarmate de ziekte vordert, wordt hij belangrijker in haar leven. Je kan je afvragen of Felix
daardoor de belichaming is van de leukemie of dat hij juist metafoor staat voor de
innerlijke kracht die Liesa in staat stellen te vechten tegen de kanker. De moeder ziet
Felix niet, tot op het moment dat ze Liesa’s bril opzet: het moment waarop ze bereid is niet
meer te vechten tegen de ziekte van haar dochter, maar die te aanvaarden.

De waarzegverteller (een medepatiënt in het ziekenhuis) legt het verhaal uit op een
sprookjesachtige manier. De eerste keer dat zij ten tonele verschijnt, vertelt zij Liesa dat
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ze zich moet klaarmaken voor een gevecht tegen het slechte leger. Wanneer het gevecht
geleverd is en Liesa in het echte leger verloren heeft (en dus overleden is), horen we dat
ze in het sprookje wel gewonnen heeft. Liesa is nu voor altijd een figuur in een sprookje,
dichtbij haar Ridder Felix die haar onttrokken heeft uit het aardse bestaan. Op het eind
komt Felix de waarzegverteller halen, waardoor je je kan afvragen of zij de volgende zal
zijn die door kanker geveld wordt.

Deze interpretatie is die van de makers, de betekenis die de spelers nodig hebben om de
voorstelling te spelen, om het verhaal logisch te maken. Uiteraard is er geen enkele
interpretatie fout. Iedereen haalt er voor zichzelf uit wat hij belangrijk vindt en creëert op
die manier zijn eigen verhaal. De bovenstaande interpretatie kan eventueel wel helpen
wanneer kinderen bepaalde delen niet begrijpen.

Vragen
- Vond je het een mooie voorstelling? Waarom wel? Waarom niet?
- Werd je er vrolijk van of juist triestig? Hoe komt dat?
- Wanneer je op voorhand hoorde dat je naar een voorstelling gaat kijken over kanker,
had je dan zoiets verwacht? Indien neen, wat had je wel verwacht?
- Vond je de voorstelling te lang of te kort?
- Welk personage vond je het leukst? Waarom?
- Heb je enig idee hoe het komt dat de moeder Felix niet kon zien?
- Zouden er in het echte leven ook een zuster Annemijn bestaan denk je? Wat maakt
haar zo speciaal?
- Wat voor iemand is de waarzegverteller volgens jou?
- Vind je dat Liesa goed omgaat met haar ziekte?
- Is ze nu genezen denk je?
- Waar zijn Felix en Liesa nu? Denk je dat die plek een speciale betekenis heeft?
- Zijn er dingen die je niet begreep?

6. WERKEN ROND LEUKE MIEKE
Opwarmingsoefeningen
Voordat je aan spelopdrachten begint, is het leuk om een aantal opwarmingsoefeningen te
doen. Zo kan je met zijn allen in een andere sfeer komen, in een andere concentratie.
Creëer vooreerst een ‘speelvlak’. Zet wat stoelen en banken aan de kant en maak
duidelijk waar de scene is en waar het publiek zich bevindt.

Opdracht 1: De hele klas loopt rond in de ruimte, de leerkracht ook. Vanaf het moment
dat leekracht stopt, moeten de leerlingen zo snel mogelijk ‘freezen’. Vanaf het moment dat
de leerkracht weer vertrekt, vertrekt de rest van de klas ook weer. Het is de bedoeling dat
de klas niet de hele tijd naar de leerkracht aan het kijken is. Ze moeten hun eigen
parcours afleggen en zich bewust zijn van wat er rondom hen gebeurt. Dit is een goede
oefening om het bewustzijn aan te scherpen van de mensen rondom jou op een scene.
De leerkracht kan variëren in tempo van vertrekken, stoppen en wandelen door de ruimte.
Je zal merken dat als jij heel langzaam terug begint te bewegen, de klas vaak zal volgen
in jouw tempo.

Variatie: Het is nu niet meer de leerkracht die aangeeft wanneer er gestart en gestopt
wordt, iedereen mag het aangeven. Iedereen loopt dus rond en vanaf het moment dat er
een iemand stilstaat, moet de rest zo snel mogelijk volgen. Vanaf het moment dat er
iemand vertrekt, moet de rest ook weer vertrekken.

Opdracht 2: ‘klap doorgeven’: Iedereen staat in een kring en er wordt een klap
doorgegeven. Dit wil zeggen dat de persoon die begint, naar de persoon links van hem
kijkt en in zijn richting moet klappen. Die persoon links van de beginner kijkt hem aan
terwijl hij klapt (ontvangt die dus), draait zich dan ook naar de persoon links van hem doet
hetzelfde. Op die manier gaat de klapbeweging de hele cirkel rond. Bij deze oefening is
het heel belangrijk de klap zeer duidelijk aan te nemen alvorens hem door te geven. Dit is
een basisoefening om samen te leren spelen. In het theater mag je ook pas spreken
wanneer je de focus krijgt en moet je ook leren de focus zelf door te geven. Wanneer de
leerlingen de basis doorhebben (dat is meestal vrij snel) kan je proberen de klap zo snel
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mogelijk te laten rondgaan. Probeer er wel voor te zorgen dat iedereen in hetzelfde ritme
blijft.
Variatie ‘beweging doorgeven’: de persoon die begint doet een bepaalde beweging naar
de persoon links van hem, die kopiëert hem zo exact mogelijk naar de volgende,... Hier
geldt hetzelfde systeem van focus krijgen en doorgeven, maar moet je proberen de
beweging zo exact mogelijk na te bootsen. Wanneer de beweging de cirkel is rondgegaan,
moet de volgende persoon iets verzinnen. Je kan ook een beweging met klank tesamen
laten rondgaan.

Personages:
- Liesa is een meisje van ongeveer 9 jaar. Ze leeft in haar eigen specifieke wereld,
waarin ze alles helder in haar hoofd heeft. Liesa houdt van cijfers en berekeningen.
Zelfs voor de gelukswaarde of goedheid van een persoon, heeft zij systemen om die te
berekenen. De dag dat ze te horen krijgt dat ze ziek is, verdwijnt die structuur. Wat
haar te wachten staat is het grote onbekende en daardoor verzint ze een denkbeeldig
vriendje (Felix) die haar daarmee om leert gaan. Ze vlucht meer en meer weg in haar
eigen sprookje, tot ze er uiteindelijk volledig in verdwijnt. Liesa is een kind dat door
haar ziekte ook snel volwassen moet worden. Zij troost op het eind haar moeder ipv
omgekeerd.
- Moeder: Over het leven van deze vrouw komen we vrij weinig te weten in dit verhaal.
Het is een bezorgde moeder die niet goed weet hoe ze met de ziekte van haar dochter
om moet gaan. Ook zij houdt zich vast aan dagelijkse gewoontes, maar ze verliest de
controle op het moment waarop ze te horen krijgt dat haar kind ziek is. Ze probeert mee
te stappen in de leefwereld van haar dochter, maar dat lukt aanvankelijk niet zo goed.
Op het eind lijkt ze zich erbij neer te leggen dat ze haar dochter moet laten gaan,
waardoor ze er ook op een mooie manier op terug kan blikken, ondanks het grote
gemis.
- Felix is het denkbeeldige vriendje van Liesa, die opduikt de dag dat zij ziek wordt. Hij
kan voor een aantal zaken metafoor staan: de ziekte, het gevecht, de liefde. In de
eerste plaats is Felix is de ridder die Liesa in haar gedachten laat ontstaan en die haar
leert vechten en beschermt. Hij slaat en zalft, maar helpt haar wel door haar lijdensweg.
Bij hem kan Liesa de jonkvrouw zijn die ze eigenlijk wil zijn.

- De juf krijgt het publiek te zien door Liesa’s ogen en dat is vrij karikaturaal. Zij lijkt te
beantwoorden aan het clichébeeld van een lastige juf, maar is in wezen een goed
mens. Dat blijkt wanneer de moeder vertelt dat ze nog ieder jaar een klasfoto krijgt van
Liesa’s klas.
- De waarzegverteller is ook een personage dat het publiek te zien krijgt, zoals Liesa
haar ziet. Het is een patiënt die ze ontmoet in het ziekenhuis en die haar verhalen
vertelt om haar te troosten. Liesa noemt haar de waarzegverteller, omdat zij het verhaal
vertelt over Liesa en Felix. Zij weet ook als enige hoe het zal aflopen.
- Zuster Annemijn heet eigenlijk zuster Annemie. Voor Liesa is het echter zuster
Annemijn waaruit ook weer blijkt dat we de ‘Liesa-versie’ van deze zuster te zien
krijgen. Zij is een behoorlijk struise vrouw die het hart op de tong draagt. Ze zegt wat ze
denkt en toont wat ze voelt. Dat ze altijd in rijm spreekt, trekt haar nog verder weg van
de realiteit, maar vertelt veel over Liesa’s fantasiewereld.

Theateropdrachten rond de personages:
- Er is een actrice die zowel de moeder, de juf, de waarzegverteller als zuster Annemijn
speelt. Hoe kan je verschillende personages spelen zonder van kostuum te wisselen?

Opdracht 1: Alle leerlingen verspreiden zich in de ruimte. De leerkracht roept een
personage uit de voorstelling en de leerlingen moeten rondlopen als dat personage en ook
de stem nabootsen. Wat maakt dat het duidelijk is dat ze specifiek dat personage spelen?
Maak hen bewust van een manier van wandelen, stemgebruik, tempo van bewegingen, of
iemand met de schouders naar voor of achter loopt,...

Opdracht 2: Zet de leerlingen per 2. Laat er één voorop lopen en de ander daar vlak
achter. De persoon die vooraan loopt moet zo natuurlijk (als zichzelf) mogelijk lopen, de
tweede moet proberen de eerste zo perfect mogelijk te kopiëren. Wissel nadien om.
Bevraag achteraf ook wat het grote verschil is met hun eigen manier van lopen.

Opdracht 3: Karikaturen. Een karikatuur is een extreme uitvergroting van een bepaald
persoon (zoals de juf, zuster Annemijn en de waarzeverteller). Heel bekende karikaturen
zijn de personages uit F.C. De Kampioenen. Je hebt de domme keeper die veel pintjes
drinkt, de geldbeluste madam in panterrokjes die enkel bezig is met hoe ze eruit ziet, de
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naïeve secretaresse, de bedrieger, ... Karikaturen zijn (als ze goed gebracht worden)
humoristisch, vandaar dat ze in televisie en theater zoveel aan bod komen.
Laat de leerlingen enkele karikaturen uitproberen. We hanteren hetzelfde systeem als in
opdracht 1. De leerkracht noemt een personage en de leerlingen proberen daar, al
stappend door de ruimte, gestalte aan te geven:
- een rijke vrouw met kefferhondje
- een jonge, knappe, stoere gast
- een jong, verliefd meisje
- een rijke zakenman
- een dom blondje
- een seut die de hele dag alleen maar studeert.
Maak ze hier ook bewust van verschillende lichaamshoudingen. (schouders, voeten,
bekken, hoofd)

Nadien kunnen de leerlingen elk een personage verzinnen (of een kiezen dat al vernoemd
werd) en dat tonen aan de rest van de klas, zonder tekst. De rest van de klas moet dan
door de manier van bewegen en handelen raden wat voor personage er wordt neergezet.
(dat kunnen ook beroepen zijn: bouwvakker, directeur, juf, verpleegster, acteur,
garagist,...)

- Liesa en Felix

Liesa en Felix zijn heel vaak samen, stel jezelf eens voor dat er iemand de hele tijd aan
jouw zijde loopt. Oefening 4 en 5 zijn leuke oefeningen om te leren samen spelen.

Opdracht 4: Verdeel de leerlingen in duo’s en bind 1 voet en 1 hand aan elkaar vast (met
een sjaal of iets dergelijks), laat ze door de ruimte lopen en verschillende handelingen
uitvoeren.

Opdracht 5: Dit is een oefening per 2. Iemand vertelt een verhaal, de ander speelt de
armen. De verteller gaat op een stoel zitten en haalt zijn armen uit zijn trui, de ander gaat
erachter staan en kruipt met zijn armen in de trui van de persoon voor hem. De verteller
begint een verhaal te vertellen en ‘de armen’ moeten volgen. Het kan ook omgekeerd, dat
‘de armen’ het verhaal proberen te sturen. Dit kan behoorlijk hilarisch werken.

Andere opdrachten
Opdracht 1: Zuster Annemijn spreekt de hele tijd in rijmvorm. Probeer zelf eens een
dialoogje te schrijven in rijmvorm. ( zie tekstfragment)
Probeer die dialoog ook eens te spelen. Is het moeilijker om te spelen in rijmvorm of juist
gemakkelijker? Waarom?

Opdracht 2: De waarzegverteller vertelt een heel mooi sprookje. Probeer er zelf ook eens
eentje te schrijven. (zie tekstfagment)

Opdracht 3: Felix houdt een redevoering terwijl hij Liesa leert zwaardvechten. Is er ook
zoiets wat jij goed kan waarover je zo’n redevoering kan houden? (zie teksfragment)

Opdracht 4: Stel je voor dat je, net als Liesa, een fictieve vriend hebt. Hoe zou je willen
dat die eruit ziet? Wat zou die moeten doen of waarom zou je er een willen?
Probeer hem of haar eens te op papier te zetten (dmv potloden, verf of collage,...)
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Werken rond leukemie
Er is veel literatuur en informatie te vinden op het internet over leukemie. De werken die
voornamelijk als inspiratie dienden voor de makers zijn:
- het boek: ERIC van Doris Lund
- het dagboek: Leukemie-kes van Els Rainson en ook Tweede dagboek van Els over een
meisje dat leukemie heeft en er uiteindelijk aan sterft. Zie ook: www.leukemiekes.be
- www.kinderkankerouderverenigingleuven.be
- www.vokk.nl
- www.gezondheid.be

Opdracht 1: Zoek eens op internet informatie op over leukemie. Wat is het? Waarvan krijg
je het? Wat kan je er tegen doen?

Opdracht 2: Zoek op:
- Wat is het verschil tussen acute en chronische leukemie?
- Wat is een beenmergpunctie?
- Wat is bloedtransfusie?
- Wat zijn bloedplaatjes?
- Waar kan je als gezonde mens bloed gaan geven om de zieke kinderen te helpen?

7. TEKSTFRAGMENTEN
Dialoog Zuster Annemijn - Liesa
ZUSTER ANNEMIJN
Goeiedag, goeiemorgen!
Ik ben hier om voor jou te zorgen
Als het even niet gaat
sta ik paraat
Met banden, verbanden en 2 stevige handen
voor als je neerstort en toch zacht wil landen!
Oeioei, wat kijk jij maar sip
ik merk het aan je lange lip
Hey, lieve meid, het komt wel goed
het komt wel zoet.
Iets in je lijfje doet het niet goed.
Kom, laat ik je meer vertellen
het heeft te maken met je cellen
die in je bloed en ad’ren zitten
roodgekleurde maar ook witte.

LIESA
Bent u dan Mie?

ZUSTER ANNEMIJN
Ach sorry sorry sorry
Zo vergeten en verstrooid ik ben in kop
ik noem en noem en noem maar op
zonder eerst te zeggen hoe ik heet.
Zie hier: zuster Annemijn Verspeet.
Maar laat ik nu maar verder vertellen
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LIESA
Het heeft te maken met mijn cellen?
Die in mijn bloed en ad’ren zitten?
Roodgekleurde maar ook witte?

ZUSTER ANNEMIJN
Goed!
Ik voel het, we zijn al maatjes
Maar met al onze praatjes
vergaten we de bloedplaatjes,
die er ook nog zitten
naast de

SAMEN
roodgekleurde maar ook witte

ZUSTER ANNEMIJN
Goed! Neem de rood, wit en plaatjes
stel ze allen voor als soldaatjes
die moeten vechten tegen de vijand
die gemeen kan zijn en ambetant.

LIESA
Maar wat is er met mij aan de hand?

ZUSTER ANNEMIJN
Zoals ik het begrijp
zijn je soldaatjes nog niet rijp.
Ze kunnen het niet aan
alleen voor de vijand te staan.
Vele onder hen zijn nog te klein, te bang of alleen
Probeer maar eens te staan op 1 been

(Liesa probeert het, zuster Annemijn duwt ze om, Liesa valt om)

Zie je,
pats en boem, zo val je om en neer!
Probeer nu nog een keer...

(zuster Annemijn houdt Liesa vast)

Kijk,
zo kan je alles aan
als ik maar dicht bij jou ga staan.

LIESA
Maar wat met morgen, overmorgen en overovermorgen?

ZUSTER ANNEMIJN
Zolang het nodig is zal ik voor je zorgen.
Ik ga er werkelijk, werkelijk alles aan doen,
mijn maatje mijn.
Maar geef me nu maar eerst een zoen
(zoen)
Niet te doen, niet te doen!
Lieve meid,
onthou nu goed voor ik weer ga
dat ik alleen voor jou besta.
Ik zal er altijd voor je zijn.

LIESA
Dag zuster Annemijn.
Euh zuster?
Ik ga toch niet dood...?

ZUSTER ANNEMIJN
geen nood!
geen dood!
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Sprookje van de waarzegverteller
Er was eens een berg.
En aan de ene kant, de zonnekant van die berg, woonde Ridder Felix en aan de andere
kant, de grote donkere kant, woonde Koning Arcon.
Koning Arcon woonde in een groot kasteel en had drie dochters.
Drie ongelooflijk...lelijke dochters!
Ze zaagden en zeurden en waren allergisch voor lieve woorden.
Daarvan kregen ze vlekken in hun gezicht en verschroeiden hun haren,
bulten en builen over het hele lichaam.
Van dons kregen ze kromme vingers
van bloemen gingen ze niezen
van de zon kregen ze jeuk
en van prinsen op witte paarden ontploften ze ter plekke.
En gewone prinsen hadden ze uit verveling allemaal vermoord, opgehangen, vernietigd en
verjaagd.
Hoe dan ook moest er voor de dochters van Koning Arcon altijd bloed aan te pas komen.
Van op hun torenkamerbalkons met terras schreeuwden ze
‘Bloed willen we zien, bloed willen we zien’
Hun jurken waren dan ook rood van kleur, helemaal doordrengt met bloed en hun valse,
schelle stemmen gingen door merg en been. Soms spoot het bloed in het land van Koning
Arcon zelfs zo hoog boven de berg uit dat ze het tot in het dorp van Ridder Felix konden
zien.
Het dorp van Ridder Felix was bezaaid met zonnebloemen en vergeet-mij-nietjes.
Iedereen leefde van liefde en wit vanille-ijs. Het rook er naar kokos en kampvuren. Elke
woensdagnamiddag was er feest en werd er gezongen.
Tot op een dag het slechte leger van Koning Arcon op weg was naar het dorp. Iedereen
stond klaar om te feesten, maar nog voor de eerste zangnoten uit de monden stroomden,
hoorde men het noodsingaal van de wachters.
Ridder Felix zat mijn handen in zijn haren en wist dat ze het slechte leger alleen maar
konden verslaan met iets dat ongelooflijk mooi en goed was, iets onvergetelijks. Op dat
moment keek hij naar buiten en zag de mensen van het dorp samen rond het grote
kampvuur, en tussen die mensen zag hij Jonkvrouw Liesa als een engel tussen de
vlammen.

Hij zuchtte, maar bij het tweede noodsingaal van de wachters liep hij de trap af naar buiten
met een ijzeren harnasjas. Jonkvrouw Liesa zag hem dichter en dichter komen en bij elke
stap dichter bij haar wist ze ‘ik moet gaan’.
‘Trek deze jas aan, neem wat spullen, we gaan’, beval hij haar.
De mensen van het dorp huilden maar geen enkele traan raakten de grond. Ze
verdampten door de warmte van het vuur en daardoor wisten ze dat dit de enige echte
oplossing was. Ze konden nu alleen maar naar huis gaan en wachten. Wachten en hopen
op een goede afloop. En vanuit het raam keken ze naar de ruggen van Jonkvrouw Liesa
en Ridder Felix die samen verdwenen achter de eerste berg.
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Redevoering Felix:
(al zwaardvechtend)
Ge moet erbij blijven he Liesa.
Hoe kunt ge nu een gevecht winnen als ge staat te dromen?
Altijd klaarstaan voor een verrassingsaanval
elke stap moet worden gehoord
elke zucht moet opnieuw ingewogen worden.
Elke beweging moet ge zien, opmerken, opslaan, analyseren, evalueren
om uiteindelijk op tijd te reageren.
Geen tijd voor ‘wat als’ of ‘stel u voor dat dit of dat’
Niets valt of staat te verliezen
als de alarmbel gaat
als rood licht ‘gevaar’ knippert
als het noodvuurwerk wordt geschoten
de tanden zich ontbloten
en in hun wit de vijand zijn gezicht spiegelt
waarmee gij
oog in oog
staat
en SLAAT
het mes des doods
het zwaard
EXCALIBUR

8. OVER DE SPELERS
Leen Roels (°1983) studeerde in 2005 af aan de opleiding Dramatische Kunsten (toneel)
aan het Conservatorium in Gent. Ze speelde sindsdien onder meer bij Toneelgroep
Ceremonia (Armarium Mortis en Meestersnacht). Ondertussen toont ze zich ook als
theatermaakster en –schrijfster met een heel eigen (taal)universum met Le Pays Promis
(laureaat TAZ 2005) en Allez George (2006). Bij fABULEUS was ze eerder te zien in de
productie El Gran Teatro del Mundo (2006-2007). fABULEUS biedt met leuke Mieke Leen
Roels de kans om haar schrijvers- en spelerstalent verder te ontwikkelen. Ondertussen
blijft zij ook aan de slag bij zowel Toneelgroep Ceremonia als bij Toneelgroep NUNC in
Gent. Omdat het voor Leen belangrijk is te kunnen werken met mensen met wie ze een
zekere vertrouwdheid heeft, is haar tegenspeelster Ruth Bastiaensen en is Peter
Anthonissen, die ook al de dramaturgie van El Gran Teatro del Mundo voor zijn rekening
nam en het traject van Leen de voorbije jaren op de voet volgde, opnieuw als dramaturg
betrokken bij dit project. Voor een interview met Leen Roels zie: www.fabuleus.be
Ruth Bastiaensen (°1983) studeerde in 2005 samen met Leen Roels af aan het
Conservatorium in Gent als meester in de Dramatische Kunsten. In 2001 speelde ze mee
in de voorstelling Creditcard called life van BRONKS, en vier jaar later toonde ze zich als
actrice en theatermaakster met Trotskop (onder meer geselecteerd voor TAZ 2005),
speelde ze o.a. mee in Ronja De Roversdochter (2007), Davina sans compromis van De
Werf (2007) en Mijn leven in zwart-wit (2007). Naast theater werkt ze ook voor televisie,
als actrice (Leentje) in ‘Familie’. Maar theater roept. Ruth leerde de fABULEUS-context al
enigszins kennen in 2006, toen zij een aantal keer feedback kwam geven op de try-outs
van César mijn broer is een paard.
Maarten Van Aerschot (°1986) studeerde in 2007 af als Sociaal
Readaptatiewetenschapper. Momenteel werkt hij bij de Leuvense organisatie Link in de
Kabel. In 2007 maakte Maarten zijn regiedebuut binnen kamertoneel de Begijn in
Begijnendijk met de eigen creatie Ville d'étoiles en in november 2008 neemt hij er ook de
regie voor Een vrouw als alle anderen voor zijn rekening. Verder speelde hij mee in o.a.
Goed Goor Gek (2005) van JONNA Wilsele, Kraamkoorts in samenwerking met cc het
Gasthuis in Aarschot (2004) en in De grote Boze Loezer (2006) en de Woonkamer (2007)
van kamertoneel de Begijn (zijn grote liefde).
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9. fABULEUS
De prehistorie
De oergedaante waaronder fABULEUS verschijnt, is die van een tweejaarlijks
Internationaal Theaterfestival voor Jongeren, met edities in 1991, 1993, 1995 en 1997.
Festivalcoördinator Dirk De Lathauwer stelt vanaf 1995 vast dat de vluchtigheid van een
festival niet strookt met de ambitie om jonge spelers en dansers structureel te begeleiden.
Daarom wordt vanaf 1996 de aanzet gegeven tot een continu werkende maar qua
bezetting zeer wisselende productiestructuur met jongeren. fABULEUS wordt vanaf dat
moment een deelproject van Artforum, een landelijke jeugddienst die zich specialiseert in
kunsteducatie en artistieke projecten met kinderen en jongeren.

De periode 1996-2005
De eerste producties (’t Barre Land, De uitzondering en de regel, Het Proces) spelen
vooral in Leuven, maar vanaf 1998 begint er ook interesse te komen van festivals en
cultuurcentra en gaan de producties steeds uitgebreider op tournee door Vlaanderen. Ook
de jonge deelnemers aan audities worden ondertussen steeds talrijker en komen uit alle
Vlaamse provincies en zelfs uit Nederland. Dit leidt onder meer tot succesvolle producties
als Ego Sublimo, Meisje Niemand, BBB en wasverzachter, Yvonne, Kievielaviedekie en
Dromen hebben veters en geeft de kans aan Randi De Vlieghe, Dirk De Lathauwer,
Natascha Pire, Thomas Devens, het duo Joke Laureyns en Kwint Manshoven, e.v.a. om
als regisseurs en choreografen tot ontbolstering te komen.
Naast de producties met jongeren ontstaat vanaf 2000 geheel organisch een tweede
productiespoor waarin jonge professionele spelers, dansers en makers die uit
podiumkunstenopleidingen komen of uit de jongerenwerking doorstromen, hun eigen werk
kunnen ontwikkelen met dramaturgische, logistieke en zakelijke ondersteuning vanuit
fABULEUS, al dan niet met een jong publiek in het achterhoofd. Dit levert producties op
als Mijn benen zijn al lang maar de wereld staat op stelten, Antoon en Mirabella, Alles in
Toranje!, Spelregels, e.a..
Nadat er in 2002 een “positief maar niet prioritair” advies was gegeven voor de
theaterproductie Yvonne, prinses van Bourgondië, wordt in 2003 voor het eerst een
projectsubsidie van de Vlaamse Gemeenschap toegekend voor de dansproductie Eros

Flux. In datzelfde jaar wint fABULEUS de 1000 Watt-Lichtpuntprijs tijdens het
Tweetaktfestival “wegens de uitgesproken artistieke keuze, het roeien tegen de stroom in
en het geloof in het kunnen van jonge mensen.”
In 2004 en 2005 volgen nog vier Vlaamse projectsubsidies voor Johnnieboy (theater),
Instant Karma (dans), Lilium (dans ) en Wolfsroedel (theater) en een nominatie voor de
1000-Wattprijs met Dromen hebben veters, de eerste fABULEUS-productie die wordt
gedanst door kinderen. 2005 is een cruciaal jaar voor fABULEUS: de organisatie viert
haar tiende verjaardag en krijgt het bericht in 2006 en 2007 structureel gesubsidieerd te
zullen worden door de Vlaamse Gemeenschap. Bovendien wordt fABULEUS in datzelfde
jaar genomineerd voor de Vlaamse CultuurPrijzen 2005, in de kersverse categorie
jeugdtheater.

De periode 2006 tot 2009
Op 1 januari 2006 splitst fABULEUS zich na 10 jaar af van Artforum en is sindsdien als
autonome vzw erkend en gesubsidieerd als ‘Organisatie voor de Nederlandstalige
dramatische kunst’. De huidige werking kenmerkt zich door de verdere ontwikkeling van
de twee productiesporen (jongeren en jonge professionelen), door een bewust nastreven
van een diversiteit aan makers en theatervormen (teksttheater en danstheater, maar ook
mengvormen met muziektheater, objectentheater, enzovoort) en door producties die zich
zowel kunnen richten tot kinderen en jongeren als tot een ‘avondpubliek’. Niet toevallig
wordt fABULEUS in ‘Metamorfose in podiumland’ dan ook geciteerd als een voorbeeld van
een hybride kunstenorganisatie. Deze periode levert ondermeer eerste samenwerkingen
op met Benjamin Van Tourhout (tekst en regie Forza), Eelco Smits (tekst Chatgirl), Jef
Van gestel (regie Chatgirl), Leen Roels (spel El Gran Teatro del Mundo, tekst en spel
leuke Mieke), Koen Monserez (regie Candide), Alexandra Broeder (regie They have got
what it takes to be a legend), ... maar laat ook veel ruimte voor het verder ontwikkelen van
spelers, dansers en makers die tijdens de voorgaande jaren reeds een traject aflegden
binnen fABULEUS: Tom Struyf (tekst en spel El Gran Teatro del Mundo), Steven
Beersmans (regie Playground love), Koen De Preter (choreografie en dans We dance to
forget), Roos Van Vlaenderen (concept en spel Bananen drijven niet), Randi De Vlieghe
(choreografie Gender blder), Natascha Pire (choreografie Indian Curry), Dirk De
Lathauwer (regie Jeanne), Filip Bilsen en Frauke Depreitere (César mijn broer is een
paard), e.a.. Tegen het eind van 2009 zal fABULEUS sinds haar ontstaan ongeveer 60
producties gerealiseerd hebben, waarvan ongeveer de helft theater en de helft dans.
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