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LIEVELINGS
Muzikaal theater van de zintuigen voor mensen met emb

Dankzij de fondsenwerving van Stichting de Zon is de voorstelling
Lievelings tot stand gekomen. Een muzikale theatervoorstelling gespeeld
door De Lachende Zon, theater van de zintuigen. De voorstelling richt
zich op mensen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking
en wordt altijd op lokatie gespeeld.
De voorstelling gaat over wat jouw Lievelings is, een repeterende
handeling of een voorwerp dat je bij je draagt omdat dat jou kracht en
zelfvertrouwen geeft. Er wordt voor maximaal 15 mensen met emb
gespeeld, zodat iedereen de aandacht krijgt die hij nodig heeft en er
waardevolle contactmomenten ontstaan.

18 juni 2017
Lievelings in de
Noordkade in Veghel
voor de kinderen van
Villapuur, hun ouders,
broers en zussen. Ook
overige
geïnteresseerden
waren van harte
welkom de voorstelling
bij gewonen
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De voorstelling is in de periode nov 2015 - dec 2017 155 keer gespeeld voor 2.325 mensen met
emb, 1163 professionele begeleiders en 855 verwanten. De voorstelling is geboekt door 30
verschillende instellingen en gespeeld op 55 verschillende lokaties. Lievelings wordt nog door
het land gespeeld tot oktober 2018.
De voorstelling is tot stand gekomen door
financiële ondersteuning van Fonds VG, SPZ,
Fundatie van den Santheuvel, Sobbe,
Stichting Specsavers Steunt, Gravin van
Bylandt Stichting, Mr. August Fentener van
Vlissingen Fonds en het Hannah Smit Fonds.
Zij hebben bijgedragen in de productiekosten
van de voorstelling en ervoor gezorgd dat de
voorstelling gedurende 3 jaar 20 keer voor
een laag tarief aangeboden kan worden aan
instellingen die niet over voldoende middelen
beschikken om De Lachende Zon uit te
nodigen.
We zijn trots op de vele goede reacties op de
voorstelling, zoals bijvoorbeeld deze:
‘Jullie theater is bijzonder geschikt voor
mensen met een beperking omdat jullie juist
in de benadering naar de clienten toe
aansluiten bij de beperking. Er wordt bewust
nagedacht over de keuze en momenten van
de instrumenten gebruiken en ook bij welke
client een bepaald instrument of geluid
geschikt is. Doordat jullie goed observeren en
kijken naar de reacties van de client onderzoek
je mogelijkheden en ook grenzen bij desbetreﬀende client waardoor de client in een veilige
omgeving een bijzondere ervaring kan beleven en soms leidt dit tot ontroerende, onverwachte
reacties.’ Medewerker Siza.
Theater van de zintuigen neem Kunst voor mensen met een verstandelijke beperking serieus.
Theater en muziek als kunstvorm leidt tot ontwikkeling, vervreemding, groei en contact. De
Lachende Zon is aangesloten bij De Kunst van Brabant. Daarnaast staat Lievelings vermeld op
www.depotc.nl als aanbevolen voorstelling voor het speciaal onderwijs.

“Van onschatbare
waarde voor onze
cliënten en een warm
cadeau voor
medewerkers en
familieleden.
Medewerker Hartekampgroep
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