
Margritha Isings 
Kunstencentrum De Kom

Toegangsprijzen en
 reservering
  Toegangsprijs voor alleen de voorstelling Meneer Zwoei: 
  € 10,- (volwassene) / € 7,50 (kind t/m 12 jr.)

  Toegangsprijs voorstelling plus workshops: 
  € 12,50 (volwassene) / € 10,-  (kind t/m 12 jr.)

  Toegangsprijs voorstelling plus workshops voor cursisten van De Kom: 
  € 5,-

  Toegangsbewijzen kan men telefonisch bestellen bij Theater De Kom, 
  tel.  030 -  6055797 
  Vanaf 18 augustus 2010 kan men ook het bestelformulier gebruiken op 
  www.dekom.nl  theater  bestelformulier.

  Deze uitvoering komt tot stand m.m.v.

Passage 100, 3431 LR Nieuwegein
Tel. 030 - 6055797



Meneer Zwoei
Meneer Zwoei  is de nieuwe voorstelling van Brisk voor iedereen vanaf 
6 jaar. Het publiek wordt bij de voorstelling betrokken en er gebeuren 
de raarste dingen: een fuga verandert in funk of rap en de spelers pakken 
elkaars instrument af. Het alledaagse krijgt een muzikale betekenis.
Deze muzikale voorstelling vol kluchten, humor en verdriet gaat over 
aangeven en uitvoeren, gehoorzaamheid, je zin niet krijgen en samen iets 

moois doen.
Meneer Zwoei woont 
in een atelier vol blok-
fluiten. Er komen vier 
poppen bij hem om op 
die fluiten te spelen. De 
poppen komen tot leven 
door de muziek. 
Het probleem is alleen 
dat ze niet spelen wat 
meneer Zwoei wil. Dat 
kan hij niet veranderen.
Op een dag staat er een 
kist in het atelier. Maar 
hoe moet die kist open? 
En is Het Ding dat erin 
zit de oplossing? Zullen 
de poppen nu wel spelen 
wat meneer Zwoei van 
hun vraagt?

Workshops

BRISK:

Marjan Banis, Saskia Coolen, Bert 
Honig en Alide Verheij (blokfluiten). 
Hans Thissen (spel).

Michiel Mensingh, Saskia Coolen en 
Antonio Vivaldi (composities). 

Freija Wouters (vormgeving en 
kostuums).

Marc Krone (regie).

Inhoudelijk bestaat samenhang 
tussen de workshops en de 
voorstelling Meneer Zwoei. 
Blokfluitspelers vanaf 6 jaar 
kunnen de workshops volgen die 
aan de voorstelling van Meneer 
Zwoei vooraf gaan. Deze worden 
gegeven door de leden van het 
Brisk ensemble en zijn in overleg 

tussen Brisk en Margritha Isings (blokfluitdocent De Kom) afgestemd op het 
niveau en de mogelijkheden van de deelnemers. 

Er zijn vier workshops voor de leeftijds-
categorieën 6 - 8 jaar, 8 - 12 jaar, 12 - 16 
jaar en 17+ (volwassenen). 
De jongste kinderen (6 - 8 jaar) krijgen 
vanaf 12:30 één workshop. Daarin wordt 
het thema van de voorstelling uitgewerkt 
aan de hand van muzikale spelletjes: aan-
geven / uitvoeren, je zin (niet) krijgen, 
samenwerken. In de presentatie aan het 
eind van de workshop laten de kinderen 
horen en zien wat zij gedaan hebben. 
De workshops voor de overige drie groe-
pen beginnen om 11:30 en bestaan uit 
twee delen met daarna ook presentaties 
van de resultaten. Kinderen van 8 - 12 jaar werken met notenschrift maar de 
thema´s zijn dezelfde als in de jongste groep. De groepen 12 - 16 jaar en 17+ 
gaan aan de slag met muziek van Vivaldi, die ook in de voorstelling van Brisk 
een belangrijke rol speelt. 
De moeilijkheidsgraad van de arrangementen is afgestemd op het niveau van de 
groep. Deelnemers in de groepen die met bladmuziek werken zullen die muziek 
van te voren ontvangen.
    
Na de presentaties is er voor de deelnemers aan de workshops vanaf 14:00 
pauze met film en limonade, waarna de voorstelling van Brisk om 15:00 begint.


