
de zAAk A speelt in het voorjaar van 2021:  
Het wAARgebeurde verhAAL vAn Ans BrugmAns  

Een filosofische en interactieve theatervoorstelling in de klas. 

Thematiek: 
Waarheid, echtheid en authenticiteit              

Voor informatie en boekingen:  
Marit Nijhuis | marit@dezAAkA.nl | 06 16 02 82 85 

Theater en filosoferen: 
Een actrice komt in de klas reclame maken voor de theatervoorstelling ‘Het waargebeurde ver-
haal van Ans Brugmans’. Maar dan komt onverwachts Ans Brugmans zelf ook binnenstappen. En 
zij blijkt het helemaal niet eens te zijn met hoe haar verhaal verteld wordt. 
 
Het wAArgebeurde verhAAl vAn Ans BrugmAns van de zAAk A is een korte, interactieve voorstel-
ling vol humor, Droste-effect en verwarring en gaat over de waarheid. Over dat wat waar, echt 
en authentiek is. En over het tegenovergestelde: leugens, vervalsingen en nabootsingen. Maar 
ook over kunst, verhalen, verbeelding en spel. Kinderen worden geprikkeld en aan het denken 
gezet. Kan je de waarheid verzinnen? Is verzwijgen ook liegen? Is een kopie nep? 
 
Tijdens en na de voorstelling gaan de kinderen zelf aan de hand van vragen en opdrachten op 
filosofische wijze met elkaar in gesprek over de thema’s uit de voorstelling. Ook hun eigen vragen 
over de thematiek komen aan bod. 

de zAAk A: 
Theater van de zAAk A neemt kinderen en volwassenen met humor mee in de wereld van de filo-
sofie. Klassieke filosofische vragen en thema's worden op toegankelijke wijze vertaald in een 
ontregelende theaterervaring. De voorstellingen bevinden zich op de grens van performance en 
toneel. Echt en nep lopen op verrassende wijze door elkaar en de kijker wordt uitgedaagd om 
z’n denken aan te zetten.  
de zAAk is opgericht door Annelies Appelhof. Annelies is acteur, theatermaker en kinderfilosoof. 
 
Prijzen en informatie: 
Waar:    In de klas  
Wanneer:  Beschikbaar voor verkoop in april, mei, juni en juli 2021 
Duur:   60 minuten, bestaande uit 30 minuten spel en 30 minuten filosoferen 
Kosten:  EUR 250,- voor 1 voorstelling à 60 minuten op school 
    EUR 550,- voor 3 voorstellingen à 60 minuten op school  
    EUR 850,- voor 6 voorstellingen à 60 minuten op school 
    (meer of minder voorstellingen op een dag kan in overleg)   
Voorbereiding: Gratis lesbrief.  
   Op aanvraag is er een voorbereidende les mogelijk voor EUR 60,-. 
Leeftijd:  De voorstelling is geschikt voor groep 6, 7, 8.  
Kerndoelen:  2, 3 en 12 (Nederlands), 34, 35 en 37 (Oriëntatie op jezelf en de wereld)  
   en 54 en 55 (Kunstzinnige oriëntatie)
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