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DE GEZELSCHAPPEN
De voorstelling Princess is gemaakt door Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool.
Theater Sonnevanck
Theater Sonnevanck maakt nieuw muziektheater met een stevige inhoud en een avontuurlijke vorm,
voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Die voorstellingen gaan over leven en samenleven in
deze tijd, volwassen thematiek voor een jong publiek. Jaarlijks speelt Sonnevanck meer dan 400
voorstellingen voor ruim 35.000 bezoekers in kleine en middenzalen van de landelijke theaters, in
speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in een tot theater omgebouwde vrachtwagen.
Sonnevanck maakt en repeteert de voorstellingen in Enschede, en speelt ze door heel Nederland.
Toneelgroep Oostpool
Toneelgroep Oostpool stelt de vraag: Hoe nu mens te zijn? Toneelgroep Oostpool gelooft in theater
als middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’ met andere mensen, tijden en denkbeelden. Het
gezelschap laat je ervaren dat gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes kunnen veranderen.
Dat we samenleven met andere mensen, die zich net als wij elke dag opnieuw verhouden tot de
onbevattelijkheid van ons bestaan.
Toneelgroep Oostpool is in 1953 opgericht in Arnhem en sinds die tijd hét toneelgezelschap van OostNederland. Toneelgroep Oostpool speelt ruim 400 voorstellingen per jaar en bereikt daarmee ruim
50.000 bezoekers.
SAMEN: Theater Sonnevanck & Oostpool
Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool willen met hun voorstellingen jongeren inspireren om
na te denken over onderwerpen die in onze samenleving belangrijk zijn. Beide gezelschappen vinden
het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren geraakt worden door theater. Dat zij onverwachte en
onbekende dingen zien op het toneel. Dat ze plezier aan theater beleven en ervaren dat het een
mooie kunstvorm is, die je op nieuwe gedachten kan brengen.

MIJN VERWACHTING VAN DE VOORSTELLING
De voorstelling heet Princess dus ik denk dat het gaat over een mooie vrouw, misschien een
bewerking van een sprookje. De titel is in het Engels dus misschien is het een internationale
voorstelling. Op de poster staat ook de zin ‘Is een vrouw evenveel waard als een man?’. Dat zou toch
kunnen betekenen dat het in het Nederlands is. Misschien gaat het over de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen. Er staan ook een man en een vrouw op de poster. Ze heeft blote benen en de man
houdt haar stevig vast. Aangezien het Princess heet gaat het er misschien over dat de man voor de
vrouw moet zorgen en haar moet beschermen, maar ze kijkt niet heel gelukkig op de foto. Misschien
wil ze wel niet dat hij voor haar zorgt, misschien wil ze dat zelf doen.
Er staat dat de voorstelling voor 14+ is, dus ik verwacht dat er dingen in voorkomen die niet geschikt
zijn voor jongere kinderen. Misschien gaat het over seks, of komt er geweld in voor. Ook staat er in
het tekstje op de site dat de actrice, Nadja, naakt gaat maar dat helemaal niet wil. Ik vraag me af of
er ook echt naakt in voor komt, dat zou ik wel heftig vinden. Ook staat er dat het vrouwbeeld in deze
voorstelling nergens op slaat. Misschien bedoelen ze daarmee dat de vrouw in het stuk weinig durft
te zeggen en maar doet wat de mannen verwachten.

LOCATIE
Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool hebben de voorstelling Princess gemaakt in een tot
theater omgebouwde vrachtwagentrailer. De vrachtwagen rijdt naar middelbare scholen en parkeert
op het schoolplein. Er passen maximaal 60 bezoekers in de trailer en de voorstelling duurt ongeveer
een uur. Ieder schooljaar wordt de vrachtwagen twee keer verbouwd, zodat er verschillende
voorstellingen gespeeld kunnen worden. Dit schooljaar zijn dat Gender (voor jongeren vanaf 12 jaar)
en Princess (vanaf 14 jaar).
Sonnevanck en Oostpool maken de voorstellingen in een vrachtwagentrailer zodat ze zoveel mogelijk
jongeren op hun eigen school kunnen bereiken. Op deze manier kunnen ook de jongeren die nooit
naar het theater te gaan, deze ervaring opdoen.

DE ACTEURS
In de voorstelling Princess worden alle personages door volwassen professionele acteurs gespeeld.
Oostpool en Sonnevanck willen dat jongeren in het publiek écht geraakt worden. Daarom werken zij
alleen maar met goede, professionele acteurs.

Olaf Ait Tami
Olaf speelt Tarik in Princess, de technicus die zomaar wordt betrokken bij het veranderen van de

voorstelling. Hij is geboren in 1990 en studeerde af aan de Toneelschool in Maastricht in 2017.
Daarna is hij bekend geworden door zijn rol als Karim Zouini in de serie Nieuwe Tijden en speelde
daarvoor in GTST en had al op zijn 16de een rol in de film Afblijven.

Minne Koole
Minne speelt Sven, de regisseur van de voorstelling. Hij is geboren in 1993 en heeft in Amsterdam de
Toneel en Kleinkunst Academie afgerond in 2017, daar speelde hij in de afstudeervoorstelling De
dood van Ricky Martin. In 2018 is hij te zien in de speelfilm Niemand in de stad van Michiel van Erp.

Whitney Sawyer
Whitney speelt Nadja in de voorstelling. Ze is geboren in 1989 en studeerde in 2016 af aan de
toneelschool in Arnhem. Voor haar afstuderen won zij de prijs voor de beste actrice van het
Internationaal Theaterschool Festival 2016. Ze speelde al eerder in een trailervoorstelling: It’s my
mouth, I can say what I want to (2017). Daarnaast speelt ze in films en vaak in voorstellingen voor
volwassenen zoals Fresh Young Gods van Toneelgroep Oostpool.

DE REGISSEUR:

Flora Verbrugge

Flora Verbrugge is afgestudeerd aan de opleiding Regie in Amsterdam en heeft ook de master
Kunsteducatie gedaan. Flora heeft in 1990 Theater Sonnevanck opgericht en is daar artistiek leider.
Dit betekent dat zij bedenkt welke voorstellingen er gemaakt gaan worden en waar deze
voorstellingen over gaan. Daarna vraagt ze regisseurs, schrijvers, acteurs en muzikanten om die
voorstellingen te maken. Zelf regisseert ze ook veel muziektheatervoorstellingen, zoals o.a. Wij gaan
op Berenjacht (4+) en Keten (12+).

DE SCHRIJVER:

Tjeerd Postuma

Tjeerd heeft de tekst van de voorstelling Princess geschreven. Hij is in 1991 geboren en heeft
Theaterwetenschap gestudeerd. Tjeerd schrijft allerlei soorten teksten voor film, televisie, toneel.
Ook schrijft hij boeken. Zijn debuutroman heet Stad van goud en hij schrijft als sinds zijn zestiende
voor Sesamstraat.

DECORONTWERP:

Morgana Machado Marques

Het decor van Princess is ontworpen door Morgana Machado Marques. Zij is scenograaf en
videokunstenaar. De scenograaf (theatervormgever) ontwerpt alle onderdelen van een theaterstuk
waardoor de sfeer wordt bepaald, bijvoorbeeld het decor, het licht en de kostuums. Morgana werkte
al eerder als vormgever samen met regisseur Flora Verbrugge. In 2016 won ze de belangrijkste
jeugdtheaterprijs, de Zilveren Krekel, voor haar scenografie bij Wij gaan op Berenjacht. Wanneer zij
een decor ontwerpt, maakt ze altijd eerst een ontwerp op de computer voordat ze het gaat bouwen.

Decorschets van Morgana
Beschrijving van het decor
Het decor stelt het appartement voor van de vrouw die Nadja speelt in de voorstelling Princess. Het
is donker, de palen en meubels zijn van zwartgeblakerd hout. Op de rechterkant van het toneel zie je
een houten bank waar dierenhuiden en bontkussentjes en kleedjes op liggen. De muren zijn gemaakt
van zwarte latten. Ook zijn er twee muurtjes waar de spelers achter kunnen. Ze zijn niet geheel
backstage, omdat ze nog te zien zijn door de latten heen. Het linker muurtje is bedekt met groen
mos. Verder is de achterwand ook van zwarte latjes met daarachter platen van led-verlichting die
verschillende kleuren geven worden tijdens de scenes. Aan de linkerkant van het decor zit een grote
gele cirkel met hierachter licht dat aan- en uit kan. Zo’n zelfde lichtcirkel hangt in het midden van het
decor aan het plafond. Deze lichtcirkel zorgt ook voor allerlei lichteffecten tijdens de voorstelling. Er
wordt door middel van licht onderscheid gemaakt tussen de scenes uit het stuk die gespeeld worden,

en wanneer de personages over de scenes praten. Zo is tijdens het begin van de voorstelling het
publiekslicht aan. Wanneer een scene uit Princess begint wordt het even donker en verandert het
licht. Wanneer ze het over de scenes hebben, is het normale licht aan.
Het zwarte hout met de mosmuur en het bed bedekt met dierenvellen doen denken aan natuur en
oertijd, maar door de strakke vormgeving en de led-verlichting ziet het er heel modern uit. Een heuse
woman-cave, volgens de makers.

Het decor in de vrachtwagen

KOSTUUMS:

Sanne Lips

Sanne studeerde in 2013 af aan de opleiding Scenografie van de Theaterschool in Amsterdam.
Sindsdien werkt ze veel als decor- en kostuumontwerper voor het jeugdtheater. Ze vindt het
belangrijk dat haar ontwerpen de essentie van de voorstelling weergeven en houdt van eenvoudige
ontwerpen met humor.
Beschrijving van de kostuums
In het begin van de voorstelling zie je de alledaagse kleren van de personages. Nadja staat op het
punt om weg te gaan omdat ze de voorstelling heeft afgelast. Tarik heeft de kleren van een technicus
van Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck aan. Wanneer ze de scene uit het oorspronkelijke
stuk Princess gaan spelen, draagt Nadja een kort rood jurkje. Ze is niet tevreden met deze outfit, het
is veel te bloot en hoerig. Ze gaat op zoek naar een nieuw kostuum waarin ze zich prettig voelt. Iets
wat je aandoet voor jezelf, niet om alleen maar mooi en sexy te zijn. Dit kostuum bestaat uit een
zwarte broek met een rood glittertopje en een rood sportief vest. Het is opvallend dat alle vrouwen
rood dragen, het sexy jurkje, Nadja’s nieuwe kostuum en de hoofddoek van Yasmina.

Sven draagt een mintgroen jasje met een lichte broek en roze sneakers. Op het moment dat hij de
vrouw speelt, draagt hij het korte rode jurkje.
Om duidelijk te maken wie de rol van de bezorger speelt, is er gebruik gemaakt van een jas van Uber
Eats.

Tarik in de bezorgersjas van Uber Eats en Nadja in het rode jurkje. Foto: Sanne Peper

DE MUZIEK:

Christoph Mac-Carty en Yonga Sun

Christoph Mac-Carty is dirigent, pianist en (improviserend) theatermusicus. In 2011 won hij de prijs
voor beste dirigent van Nederland. Sinds 2012 werkt hij ook als workshopdocent bij Het Koninklijk
Concertgebouw te Amsterdam.
Yonga Sun is drummer van jazz, pop en geïmproviseerde muziek, daarnaast geeft hij les in
verschillende stijlen, techniek en dynamiek. In 2005 won hij de prijs voor Beste Solist in een jazzwedstrijd op het North Sea Jazz Festival.
De muziek bestaat vooral uit minimalistische beats van Yonga Sun, die je hoort wanneer de scenes
van het oorspronkelijke stuk worden gespeeld. De opbouwende puls van de muziek zorgt voor heel
veel spanning in de scenes. In een van beats hoor je ook zang van actrice Whitney Sawyer. Op het
eind van het stuk houdt Nadja een monoloog in het Engels geïnspireerd op de speech van Aragorn uit
Lord Of The Rings. Christoph Mac-Carty heeft hier de muziek bij gemaakt.

Nadja tijdens haar eindspeech. Foto: Sanne Peper

SAMENVATTING VAN HET VERHAAL
Nadja moet ‘functioneel’ naakt in deze voorstelling. Dat staat in het script van Princess. Maar
vandaag, midden in de tournee, heeft ze daar geen zin meer in. Jongens in het publiek schelden haar
uit voor hoer tijdens de naaktscene. ‘Dat haalt toch alle betekenis weg? Dan beteken ik toch niets
meer?’ zegt Nadja. Tarik de theatertechnicus snapt de reactie van de jongens wel. ‘In het theater in
alles toch nep, waarom moet ze dan wel echt naakt? Dan wil je gewoon een naakt wijf laten zien’
zegt hij. Sven, de regisseur van het stuk, probeert zijn voorstelling te redden. Maar Nadja wil echt
niet spelen. Het stuk moet anders, haar personage moet meer zijn dan alleen ‘een geil wijf dat
uiteindelijk wel uit de kleren gaat’. Geen sexy stoeipoes, maar een vrijgevochten vrouw met inhoud.
Omdat Stijn en Cas, de andere acteurs van het stuk, al weg zijn, wordt Tarik ingezet als acteur. Na
een paar aanwijzingen van Sven blijkt hij onwijs goed te kunnen spelen. Ook komen we erachter dat
Tarik naast technicus een heel goede danser is.
Samen herschrijven de drie al spelend, improviserend en redetwistend de voorstelling. Ze proberen
verschillende vrouwbeelden uit, op zoek naar een sterke, vrijgevochten vrouw. Maar ze moet ook
leuk en lief zijn, vindt Sven. Het stuk gaat immers om een liefdesrelatie. Maar hoe nu vrouw te zijn
blijkt nog best een lastige vraag.
Wanneer Tarik en Nadja in een broeierige scene zitten spatten de vonken er van af. Tarik zoent haar
en snapt volgens Sven het verschil tussen toneel en werkelijkheid niet. Maar die zoen was echt geen
theater volgens Tarik. Wanneer het blijkt dat Nadja en Sven twee keer met elkaar naar bed zijn
geweest, en Sven claimt dat Nadja zijn bezit is, barst de discussie los. Tarik en Sven vinden Nadja’s
gedrag niet oké, ze noemen haar zelfs ‘een derdehands matras’ en ‘hoer’. Beiden jongens stormen
boos de trailer uit en Nadja blijft alleen achter. Dan transformeert ze ineens in een middeleeuwse
prinses, een echte vrouwelijke krijger. Ze houdt een speech in het Engels op krachtige muziek waarin
ze zegt dat vrouwen voor zichzelf op moeten komen. Dan komt Tarik binnen.. Hij biedt zijn excuses
aan. ‘Dat had ik niet mogen zeggen. Het is ook niet waar..’ Zo komen de twee toch bij elkaar.

DE PERSONAGES
NADJA
Nadja is actrice en speelt in de voorstelling Princess. In de voorstelling zit een naaktscene. Tijdens de
repetities vond ze dat helemaal niet erg, ze voelde ze zich juist krachtig dat ze naakt durfde te gaan.
Ze voelde zich flawless, als Beyoncé. Toen er tijdens het spelen van de voorstelling jongeren uit het
publiek ‘hoer’ naar haar riepen, was er van dat flawless gevoel weinig meer over. Het voelt alsof ze
alleen maar als een stuk vlees wordt gezien en haar lichaam niet meer van haar is. Ze wil en kan de
voorstelling niet meer spelen. Ze vindt dat haar rol neerkomt op ‘een geil wijf waar iedereen lekker
naar mag kijken’ en wil haar personage veranderen.
TARIK
Tarik is de technicus van de voorstelling. Hij begrijpt zelf ook niet waarom Nadja echt naakt moet in
de voorstelling. Theater is toch fantasie? Alles is nep, waarom moet zij dan wel echt naakt? Als hij
wordt gevraagd om in te vallen als acteur wanneer ze de scenes gaan spelen, blijkt hij onwijs goed te
kunnen spelen. Ook komen we erachter dat hij naast theatertechnicus een hele goede danser is.
SVEN
Sven is de regisseur van de voorstelling Princess. Hij heeft de voorstelling samen met Nadja gemaakt
en wil de jongeren die komen kijken, laten voelen wat er gebeurt als er een mooie vrouw op het
toneel staat. Hij vindt het verschrikkelijk dat zijn stuk dreigt te worden afgelast en probeert Princess
koste wat kost te redden.

DE RELATIES TUSSEN DE PERSONAGES
TARIK – NADJA
Tarik is de technicus van de voorstelling die de emoties van Nadja een beetje overdreven vindt. Toch
snapt hij wel wat ze bedoelt en vindt hij het raar dat zij als actrice zomaar naakt voor de jongeren
moet spelen. Nadja vindt het heel fijn dat er iemand is die haar situatie begrijpt. Hiervoor zag ze Tarik
eigenlijk niet staan, maar wanneer hij zo lief voor haar is en ze ook nog samen scenes van de
voorstelling samen beginnen te spelen, voelen ze grote aantrekkingskracht. Tot Nadja in Tariks ogen
te ver gaat.
NADJA – SVEN
Wanneer Nadja zegt dat ze niet wil spelen, probeert Sven alles om de voorstelling toch door te laten
gaan. Hij stelt zelfs voor om zelf naakt te gaan. Als hij merkt dat ze het echt niet kan, gaat hij samen
met haar op zoek naar een rol met meer inhoud. Sven wil graag rekening houden met Nadja, hij vindt
haar leuk. Tijdens het repetitieproces zijn ze twee keer met elkaar naar bed geweest. ‘Gewoon, voor
de leuk’ volgens Nadja, maar Sven is van mening dat hij nadat ze twee keer met elkaar naar bed zijn
gegaan recht op haar heeft. Hij heeft continu geprobeerd invoelend, geduldig en lief voor haar te
zijn. Maar wanneer hij merkt dat Nadja meer interesse heeft in Tarik, heeft hij er genoeg van.
SVEN – TARIK
Als Sven binnenkomt beschouwt hij Tarik gewoon als medewerker. Maar wanneer hij hem vraagt om
in te vallen als acteur en Tarik heel goed blijkt te spelen, gaat hij hem steeds meer waarderen. Ook
vinden ze elkaar in kleine onderonsjes wanneer Nadja moeilijk doet over kleren of haar rol. Wel merk
je dat de twee mannen een onderlinge strijd voeren om wie de baas is in deze kleine trailer.
Wanneer de strijd uiteindelijk om Nadja gaat, zijn ze niet boos op elkaar maar wordt Nadja als
schuldige aangewezen.

Sven probeert alles om Nadja te laten spelen, maar ze kan het echt niet. Foto: Sanne Peper

EIGEN MENING
Zijn je verwachtingen van de voorstelling waargemaakt?
Kies het antwoord waar jij je het meest in kunt vinden. Je mag ook uit alle antwoorden de zinnen
onderstrepen waar jij het mee eens bent.
a)

Nee, de voorstelling was echt totaal anders dan ik had verwacht. Ik dacht bij Princess aan
een bewerking van een sprookje. Bijvoorbeeld een verhaal waarin een jonge vrouw
zonder geld of huis per ongeluk een rijke man tegenkomt en met hem trouwt.

b)

Nee, de voorstelling was heel anders dan ik verwachtte maar ik was verrast. Ik raakte
echt geboeid door het verhaal, ik wist niet hoe het zou eindigen. Vooral de acteurs waren
heel goed, het leek net echt wat ze deden. Ik geloofde ook dat Tarik echt de technicus
was en de voorstelling niet door ging, terwijl het eigenlijk gewoon zo is bedacht als stuk.

c)

Een beetje. Ik had verwacht dat het over een liefdesrelatie tussen de man en de vrouw
ging op de poster. Ik dacht van tevoren dat de vrouw misschien niet meer wilde dat de
man voor haar zorgde. Het verhaal ging dus wel over de rol van de vrouw ten opzichte
van de man, maar verder liep het verhaal wel anders dan ik verwachtte.

d)

Ja en nee, toen ik las dat Nadja in de voorstelling naakt zou gaan en dat plotseling niet
meer wilde was ik wel nieuwsgierig naar haar redenen daarvoor. Ik vroeg me ook af of ze
het dan wel of niet zou doen. Uiteindelijk ging het veel meer over de manier waarop
mannen en vrouwen gezien worden in de maatschappij. De boodschap van de
voorstelling was dus veel belangrijker dan ik had verwacht aan de hand van de tekst op
de flyer.

e)

Ja. Ik heb al eerder voorstellingen van Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool
gezien en ik weet dat het nooit letterlijk is wat je denkt. Ook wist ik zeker dat er goede
acteurs zouden zijn en goede muziek. Ik had de vrachtwagen al eerder gezien en wist dus
dat je heel dicht op de acteurs zit. Het verhaal was natuurlijk wel nieuw voor me maar uit
de tekst die ik las kon ik al opmaken dat het vooral ging over het vrouwbeeld in het stuk.

Geef een samenvatting van je eigen mening over het stuk.
Kies het antwoord waar jij je het meest in kunt vinden. Je mag ook uit alle antwoorden de zinnen
onderstrepen waar jij het mee eens bent.
a)

Spannend. Ik vond het een heel spannend stuk. Je kon niet raden wat er ging gebeuren.
Ik werd meegezogen in het verhaal en voelde dat ik onderdeel werd van de zoektocht. Ik
bleef meedenken met wat ze moesten doen. De acteurs speelden erg goed. Ik had van
tevoren eigenlijk gedacht ik dat het saai zou worden, ik ben niet zo vaak naar theater
geweest. Maar ik vond het juist heel erg leuk!

b)

Ingewikkeld. Ik snapte niet waarom Nadja zo moeilijk deed. Ze heeft zelf toch voor die rol
gekozen? Tijdens de voorstelling begreep ik niet zo goed waarom ze het steeds opnieuw
wilden spelen, als het stuk nou eenmaal zo geschreven is dat de actrice zich uit moet
kleden dan hoort dat er toch gewoon bij? Verder vond ik het wel goed geacteerd. Ik
dacht eerst dat het echt was.

c)

Prachtig. Ik werd helemaal meegenomen in het verhaal. Ik dacht er steeds over na of ik
alles wat de acteurs deden wel oké vond. Het raakte me dat Nadja de naaktscene zo erg
vond. Ik kon me wel goed voorstellen dat ze een ander soort rol wilde, maar ook dat Sven
het niet leuk vond dat zijn stuk moest veranderen. Toen ik weer thuis was heb ik nog
verder nagedacht over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

d)

Verschrikkelijk. Ik vond het onderwerp van de voorstelling heel vervelend. Ik verwachtte
steeds dat er iemand naakt zou gaan, en daar zat ik echt niet op te wachten. Ook vind ik
het raar dat ze zo’n probleem maken van een naakte vrouw. Het is nu eenmaal zo dat
een vrouw voorzichtig moet doen en zich niet helemaal moet laten zien. Of het nou kunst
is of niet, je moet je gewoon normaal en bedekt aankleden anders lok je al die reacties
zelf uit.

e)

Interessant. Ik merk vaak wel dat vrouwen anders worden behandeld dan mannen en dat
vind ik raar. Ook vind ik het raar dat in reclames en videoclips vrouwen altijd heel bloot
en sexy worden neergezet. Tijdens het stuk probeerde ik me daarom steeds te
verplaatsen in de manier waarop de spelers de scene veranderden. Het leek bijna niet
eens een theaterstuk maar gewoon een heel interessante discussie.

