
Inspringtheater 
‘Alleen 
 of toch niet?’

samen met
Gezonde buurt

Jouw 
verhaal helpt
om wensen en noden in
kaart te brengen.

Gezonde Buurt is een initiatief van CM. Met ideeën voor en door buurt-
bewoners bouwen we samen aan een Gezonde Buurt.

                     www.gezondebuurt.be
V.U.: Bart De Ruysscher, Haachtsesteenweg 579 postbus 40, 1031 Brussel

Wat?

Gratis interactieve theatervoorstelling over alleen- 
staanden

Voor wie?

Alleenstaanden, koppels, personen die beroepshal-
ve betrokken zijn bij het thema: iedereen is welkom!

Wanneer?

•  Zondag 12 februari om 14 uur 
   in LDC De Balsemboom, Ganzestraat 33, Brugge 
   (mogelijkheid tot kinderopvang)

•  Zondag 26 februari om 14 uur 
   in zaal Albatros, Ploegstraat 28, Zeebrugge

•  Vrijdag 3 maart om 19.30 uur
    in Avansa, Sint-Pieterskerklaan 5, Brugge

•  Zaterdag 25 maart om 19.30 uur 
   in Gemeenschapshuis, Moerkerkse Steenweg 190,
   Sint-Kruis

Inschrijven
 
www.brugge.be/inspringtheater-alleen-of-toch-niet 
0477 74 10 51

‘Alleen of toch niet?’ is een initiatief van vrijwilligers, Gezonde buurt, Vier-
kant tegen eenzaamheid en Raval. Verschillende groepen werken mee o.a. 
SAAMO, Huis van het Kind Brugge, Samana, Pastorale Eenheid Sint-Trudo 
Assebroek vzw, Dialoogstad Brugge, huisvandeMens, schrijfgroep Omwar-
ming, OKRA, Avansa Brugge, LDC De Balsemboom, Zorgzaam Sint-Kruis, 
Parochie Sint-Donaas Zeebrugge ...

Met steun van stad Brugge 
Meer info: https://www.gezondebuurt.be/alleen-of-toch-niet



Pik je graag een gratis theatervoorstelling mee en 
wil je tegelijk je mening geven over een actuele 
kwestie? Dan is dit inspringtheater iets voor jou! 

Het voorbije jaar verzamelden we verschillende di-
lemma’s waarmee alleenstaanden te maken krijgen. 
We maakten er korte scènes van om te gebruiken in 
een theatervoorstelling. 

Tijdens elke voorstelling gaan we in dialoog met het 
publiek over het thema. Met als rode draad: de wen-
sen en noden van alleenstaanden. Deze vorm van 
theater is een interactief gebeuren, het publiek kan 
inspringen om mee te zoeken naar oplossingen over 
samen en alleen leven. 

Het theaterstuk gaat over de moeilijkheden die 
mensen ondervinden als alleenstaande tijdens ver- 
schillende levensfasen. Aan de hand van korte, rea- 
listische scènes ontdek je situaties waarin een al-
leenstaande onder druk komt te staan.

Enkele thema’s:

•  Leggen koppels sneller contact met andere
    koppels?
   Verkiezen alleenstaanden contacten met andere
    alleenstaanden?
   Als dat zo is, hoe kunnen we die afstand naar
   elkaar overbruggen?

•  Welk beeld heeft de familie over alleenstaande 
    familieleden? Welke verwachtingen heersen?

•  Andere onderwerpen: werk, financieel, wonen,
   kinderen, mogelijke partner, vrienden, vrije tijd,
   gezondheid, enz. 

Concreet 

Een voorstelling bestaat uit een tiental korte scènes 
die een moeilijke situatie weergeven. Het publiek (40 
tot 120 mensen) kan mee nadenken, uitwisselen en 
ingrijpen. 
Elke scène wordt twee keer gespeeld. De tweede 
keer kan een toeschouwer ‘stop’ roepen, een speler 
vervangen en proberen de situatie te veranderen. 
De moderator brengt na elke tussenkomst een ge-
sprek op gang waarin wordt nagedacht over de 
problemen en oplossingen die bij de tweede scène 
zichtbaar werden. 

Vanuit de realiteit

Het stuk is geschreven vanuit de ervaring van men-
sen die zelf de moeilijkheden ondervinden. Bedoe-
ling is om met elkaar in gesprek te gaan.

Meer info

Wil je meer info over het verloop en de inhoud van 
het inspringtheater? lucas.vdb@scarlet.be  

illustratie: Leen Sercu


