
Ook zijn (landelijke) maatschappelijke organisaties als Fier, 
Federatie Opvang, Leger des Heils Utrecht, Humanitas 
Amsterdam, Limor, Neos en Perspektief betrokken bij het 
project.

Waar en wanneer zijn de voorstellingen?
10 t/m 13 okt Utrecht - Stadsschouwburg Utrecht 
17 & 18 okt Zwolle - Theater De Spiegel
19 & 20 okt Nijmegen - Stadsschouwburg
24 & 25 okt Utrecht - Stadsschouwburg Utrecht 
26 & 27 okt Arnhem - Stadstheater Arnhem
30 & 31 okt Breda - Chassé Theater
1 & 2 nov Delft - Theater de Veste
4 nov Alkmaar - TAQA Theater De Vest
7 & 8 nov Eindhoven - Parktheater
9 & 10 nov Groningen - Stadsschouwburg Groningen
13 nov Gouda - De Goudse Schouwburg
15 t/m 18 nov Amsterdam - ITA / Stadsschouwburg A'dam
20 nov Leeuwarden - Stadsschouwburg De Harmonie
22 & 23 nov Rotterdam - Stadsschouwburg Rotterdam 
24 & 25 nov Den Bosch - Theater aan de Parade 
27 & 28 nov Den Haag - HNT / Koninklijke Schouwburg 
30 nov & 1 dec Utrecht - Stadsschouwburg Utrecht
Check de speellijst hier >>>

-> Kom met je medewerkers en vrijwilligers naar de 
voorstelling! Neem contact op met het theater voor een 
eventueel groepsbezoek.

Ook zouden we het erg op prijs stellen als u de voorstelling 
aankondigt naar uw achterban! Dat kan via nieuwsbrief, 
social media, website of andere kanalen. Hiervoor zijn  tekst, 
diverse foto's en filmpjes beschikbaar! Tag @TheaterUtrecht 
en @ZinaPlatform zoveel als mogelijk! #theaterstuk 
#Thuislozen #verwardemens #watkunjijdoen?

Voorzet tekst voor social media
Thuislozen is een ontroerend en confronterend 
theaterevenement dat zich afspeelt in de zaal én op het 
podium, en gaat over mensen in onze maatschappij die om 
wat voor reden dan ook ‘buiten de boot vallen’. Door Theater 
Utrecht en Adelheid Roosen (Adelheid&Zina) Te zien van 10 
okt t/m 1 dec 2018 door het hele land. Info & tickets: 
theaterutrecht.nl/voorstellingen/thuislozen 

Lokale helden
Deel de foto's van de 
lokale helden /
gastspelers uit je eigen
stad! Er zijn portretten 
beschikbaar en quotes 
van de gastspelers. 
Vraag ze op bij het 
theater.
Foto's lokale helden: 
Leendert Vooijce

Download de campagnefoto >>>   (foto: Jenneke Boeijink) 
Download de flyer >>>

theaterutrecht.nl | zinaplatform.nl

Infosheet maatschappelijke partners

Thuislozen
De theatertour Thuislozen
van Theater Utrecht en
Adelheid Roosen 
Een kwetsbare groep op een bijzondere 
manier in beeld gebracht

Binnenkort brengen Theater Utrecht en 
Adelheid&Zina het gezamenlijke, landelijke 
project Thuislozen (1997) van de Zweedse 
schrijver Lars Norén naar 15 steden in 
Nederland. Regisseurs Thibaud Delpeut en 
Adelheid Roosen gaan in deze voorstelling -
samen met het publiek en lokale helden- op zoek 
naar het antwoord op de vraag: Hoe moeten wij 
samen leven?

Thuislozen is een ontroerend en confronterend 
theaterevenement dat zich afspeelt in de zaal én op 
het podium, en gaat over mensen in onze 
maatschappij die om wat voor reden dan ook ‘buiten 
de boot vallen’. Het stuk toont ons een wereld die we 
allemaal herkennen, maar te vaak niet willen zien. We 
maken kennis met een hele reeks bijzondere mensen 
die op straat verblijven: “Buiten Gewone Mensen”. 
Hoewel het verlangen naar een beter leven, naar 
menselijk contact of naar herstel van wezenlijke 
familiebanden bij de meeste personages een 
belangrijke rol speelt, lukt het ze maar niet op dat te 
bewerkstelligen. In al hun (on)vermogen zoeken zij 
steun bij elkaar.

Met Thuislozen verhouden Delpeut en Roosen zich 
nadrukkelijk tot het begrip participatiesamenleving. Er 
wordt samengewerkt met lokale, provinciale en 
landelijke organisaties die zich bezighouden met dak- 
en thuislozen problematiek en maatschappelijke 
opvang. In elke stad spelen steeds twee lokale helden 
mee: lokale hulpverleners, stadsgenoten of 
vrijwilligers, die zich om de eigen leefomgeving en de 
zorg om anderen bekommeren. Deze lokale helden 
van instanties als De Tussenvoorziening in Utrecht, 
Wereldvrouwenhuis in Nijmegen, Het Droombankje in 
Arnhem, GGZ in Eindhoven, Fier in Leeuwarden, SMO 
in Breda, Straatpastoraat in Den Haag, Heilige Boontjes 
in Rotterdam en Stichting Rechtop in Utrecht krijgen 
een rol in het stuk, en spelen zichzelf. Hun persoonlijke 
verhalen worden voelbaar in beeld gebracht en geven 
de bezoeker concrete handelingsperspectieven. 
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