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Het is herfst, maar bij Space Station willen ze daar niets van weten. De toneelschool die onlangs
begon met een nieuwe leergang voor studenten met een zeer intensieve hulpvraag, , trakteert op
een zonovergoten scenario. Space Station doet dit in samenspel met De Lachende Zon, een
theatergezelschap dat inspeelt op de zintuigen.
Voor Space Station en De Lachende Zon is toneel vooral een ontdekkingsreis en een belevenis.
Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Alles maakt geluid, als je het maar wilt
ontdekken. De wielen van een rolstoel, de druppel in een bak water: elk voorwerp in het decor
wordt omgetoverd.
Lievelings
Op 17 november komt De Lachende Zon naar Space Station in Zierikzee met de voorstelling
Lievelings: een vrolijke voorstelling over lievelingsdingen. Iedereen heeft wel een ding dat je
altijd bij je wilt dragen omdat het vertrouwen geeft. Of een repeterende handeling die je zekerder
maakt. Dat is de inspiratie geweest voor Lievelings die gaat over jezelf mogen verliezen in wat
jouw Lievelings is. De studenten kunnen een lichte, luchtige en muzikale belevenis verwachten.
De voorstelling vindt plaats in Scholengemeenschap Pontes Pieter Zeeman te Zierikzee en begint
om 13:30.
Space Station lanceert nieuwe opleiding
Op 3 november j.l. is vrijwilligersorganisatie Space Station begonnen met de tweejarige
toneelopleiding Space Station Light, een leerweg met lichtpuntjes. De lessen zijn gegoten in de
vorm van doe-het-zelf theaterworkshops en vinden op de donderdagmiddag plaats in Zierikzee.
De workshops bieden aan alle spelers een magische wereld, tegen een achtergrond van kleur,
licht en geluid. Het tastbare decor wordt speciaal ontworpen voor studenten die zintuiglijk
beperkt zijn en een zeer intensieve hulpvraag hebben. Licht is het sleutelwoord voor de nieuwe
leerweg.
De opleiding is mogelijk gemaakt door hoofdsponsors Syntess Software en het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten. Ook Stichting SPZ ondersteunt dit unieke initiatief.
Contactpersoon voor dit persbericht: Ariene van Westen, tel. 0111 461384/ 06 49949826
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