
“Ehm, ik neem dit mee, deze definitie, en ik stel voor om die ehm, ik zal 
voorstellen om dat te… dit basiswoordenboek is, ehm… die definitie is… 
Omdat de opvattingen over seksualiteit inderdaad wel… nou ja, misschien 
al langer, maar zeker de laatste tijd, ehm… enorm aan het verschuiven zijn.” 
- Telefoongesprek met de redactie van Van Dale

In een wereld waarin schoonheid en perfecte plaatjes het beeld van 
de werkelijkheid vervagen en vervangen, trekt Speels Collectief het 
ideaalbeeld van haar sokkel. In USUALLY I’M ON TOP worden 
heersende normen van vrouwelijkheid en seksualiteit bevraagd. 
Kwetsbaar en grotesk, in woord en in lijf, nemen zeven vrouwen je 
mee in hun ervaringen en verlangens. In een zoektocht naar een 
nieuwe moraal (of nee... in een absolute verwerping ervan) komen 
we uit bij ‘what she really really wants’.

SPEELS COLLECTIEF

USUALLY I’M ON TOP

een nieuwe definitie van seksualiteit door 7 vrouwen, 
6 föhns, 2 plastic schelpen en een tillift



BLIK IN DE VOORSTELLING 

USUALLY I’M ON TOP is een aaneenschakeling van scènes rondom 
ideaalbeelden versus  persoonlijke ontboezemingen. Je ziet een sensueel 
danstrio, je hoort ons telefoongesprek met De Dikke Van Dale over de 
definitie seksualiteit, je wordt overdonderd door een choreografie op hits 
van Britney Spears, je luistert naar brieven aan ons lichaam, we twerken op 
Def Rhymz. In de coulissen vinden gesprekken plaats over onderwerpen die 
te maken hebben met de thematiek die we onderzoeken (popcultuur, de 
vibrator, sprookjes, doorlekken). 
We leggen de heersende schoonheidsidealen bloot en zetten onze eigen 
definities van seksualiteit daartegenover, in beweging, beeld en taal.

SCENOGRAFIE 

We zien de abstracte vertaling van een Griekse tempel; een grijze vloer, met 
diverse sokkels. Tijdens de voorstelling worden de sokkels ontheiligd door 
ze meer en meer in te zetten als rekwisieten. De sokkels worden elke keer 
op een andere manier gestapeld en op- en afgebouwd. Door de beelden die  
ermee gemaakt worden krijgen ze steeds een nieuwe betekenis. Er hangt een 
wit doek als een omlijsting. Door wisselende belichting van deze doeken 
wordt aan de ruimte een andere betekenis gegeven, denk aan een nachtclub, 
tempel, videoclip, disney etc.
De kostuums houden het midden tussen klassiek en kink, in een palet van 
knallend pink. De vrouwen bevinden zich daarmee al in een wereld met een 
hergedefinieerde seksualiteit, de omgeving transformeert langzaam maar 
zeker met hen mee.

CREDITS

Regie:    Sanne Arbouw 
Choreografie:   Ulrike Doszmann 
Spel:     Ella de Coninck, Marloes Dingshoff, Edith Heij, 
    Beppie Jansen, Marga Kamperman, Merel van    
        Lieshout, Lisette Mepschen  
Artistieke leiding:  Sanne Arbouw, Merel van Lieshout
Dramaturgie:   Bram Walter 
Scenografie:   Eva Dijksman
Regieassistentie:  Dana van den Heuvel 
Fotografie:   Pietro Carbucicchio  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur:   1 uur en 15 minuten
Zaal:   Geschikt voor de kleine zaal
Stijl:            documentair theater, bewegingstheater, interdisciplinair,       
                           montagevoorstelling, maatschappelijk geëngageerd, 
   inclusief, divers ensemble

SPEELS COLLECTIEF

Speels Collectief is een inclusief, mixed-abled theatergezelschap. We werken 
met een zo divers mogelijke samenstelling van spelers, variërend in leeftijd, 
opleidingsniveau, gender(identiteit), mensen met en zonder beperking, etc. 
We zijn werkzaam in Arnhem en in Tilburg. ArtEZ Hogeschool voor de  
Kunsten en het Posttheater zijn onze thuisbasis in Arnhem, in Tilburg werken  
we in Den Hert, het theater op Landpark Assisië in Biezenmortel.

Met verschillende groepen maken we meerdere voorstellingen per jaar.  
We werken enerzijds in groepen die toegankelijk zijn voor iedereen. Met  
deze groepen maken we voorstellingen in samenwerking met studenten  
en nieuwe makers van verschillende kunstopleidingen. Daarnaast hebben 
we een professioneel gezelschap, waarvoor we steeds een zo divers  
mogelijke groep performers selecteren en werken met een artistiek team 
(bestaande uit een theaterregisseur, een choreograaf, een daramaturg en 
een scenograaf). Met het gezelschap maken we jaarlijks een voorstelling die 
op tour kan.



SCENEFOTO’S 
--



Brief aan het lichaam door actrice Marga Kamperman

Als kind heb ik je vaak vervloekt als ik weer een keer ontzettende pijn 
aan je had. Ik heb wel eens gewenst dat ik elk onderdeel van jou er af 
kon schroeven, maar ik denk dat soms alleen mijn hoofd nog in bed zou lig-
gen. Als kind was ik heel blij met jouw billen, want op die manier bewoog 
ik me rond op de grond. Eerst de ene bil naar voren en dan de andere. Door 
jouw billen kon ik verstoppertje spelen in het ziekenhuis of Annemaria koekoek. 
Vooral in de puberteit had ik last van jou. Niet omdat ik ontzettend pijn 
aan je had, maar omdat je mij 2 ongelijke borsten had gegeven. Zoenen 
vond ik prima, maar als jongens aan jouw borsten wilde zitten kapte ik 
het af. Mijn huidige vriend vind mijn borsten mooi zoals ze zijn. Eerst was 
ik bang hem te verliezen als hij er achter kwam dat jullie niet gelijk waren.  
 
Natuurlijk had ik liever een normaal lijf gehad en dan vooral omdat ik dan 
ook meer andere leuke dingen met mijn vriend zou kunnen doen, zoals hand 
in hand op het strand lopen. Meestal ben ik wel blij dat ik alles aan jou voel. 
Ik vind het heerlijk als mensen aan jou zitten, zolang ze jou geen pijn doen.  
Een fijne bijkomstigheid is dat ik een orgasme kan ervaren. Ook ben ik super 
blij dat er niks mis is met jouw hersenen en dat ik precies kan vertellen wat 
ik wil en wat ik niet wil. Eigenlijk ben ik best blij met je. Ik kan me prima  
voortbewegen in mijn rolstoel, maar ik was wel liever groter geweest, want dan 
werd ik niet zo nagekeken. Regelmatig ben ik jaloers op dansende mensen, 
omdat ik dat zo graag zelf zou willen. Ik moet wel zeggen dat ik niet graag 
naar je kijk. Maar soms heb ik van die dagen dat ik in de spiegel kijk en denk 
“Marga, je ziet er goed uit met je mooie lange haren”.

UITSNEDEN SCRIPT 

Opname van het telefoongesprek met De Dikke Van Dale 

MEREL “Goedemiddag, met Merel van Lieshout. Ik ben eh…’’
VAN DALE “Hai.’’
MEREL “Hai. Ik ben de Dikke van Dale aan het bekijken en ik heb een 
vraag over de inhoud, want ik ben aan het kijken naar het begrip seksu-
aliteit, omdat ik me afvroeg wat dat nou eigenlijk precies betekent, en daar 
staat: ‘alles wat het geslachtsverkeer betreft’. En ik vroeg me af… ja, of dat 
alles is wat seksualiteit inhoudt, of wat seksualiteit precies betekent.’’
VAN DALE “Ehm… Ja, is het dat je graag even met de redactie wilt spreken?’’
MEREL “Oh, ja, als dat zou kunnen?’’
VAN DALE ‘’Even kijken…’’
lange stilte
VAN DALE “Ik ehm… zal je even doorverbinden.’’
MEREL “Dankjewel.’’
lange stilte, pieptoon
VAN DALE “Hallo?’’
MEREL “Eh, goedemiddag.’’

Gregoriaanse koorzang door zeven vrouwen 

Iemand van ons heeft ooit een gigolo ingehuurd.
Iemand van ons heeft sinds 30 jaar geen seks. 
Iemand van ons vindt kussen op de mond vies.
Iemand van ons heeft een master Gender Studies.
Iemand van ons is commercieel sekswerker.
Iemand van ons had contact met een kamasutrameester.
Iemand van ons is maagd.



MAKERS

Sanne Arbouw (1994) is in 2016 afgestudeerd aan de opleiding Docerend 
Theatermaker aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Sinds 
haar afstuderen is zij werkzaam als theatermaker voor o.a. Muziektheater 
de Plaats, De Vrolijkheid en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. 

Sanne maakt theater in AZC’s, buurthuizen, bejaardentehuizen, zorg-
instellingen, op scholen, in theaters en in wijken. In 2021 won zij de tweede 
prijs voor de Gelderse Bokaal van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2016 
richtte Sanne samen met Merel van Lieshout theatergezelschap Speels Collectief 
op. De afgelopen jaren is het gezelschap onder hun artistieke en zakelijke 
leiding uitgegroeid tot een serieuze speler in het inclusieve theaterlandschap. 

Sanne is een maatschappelijk betrokken en bevlogen theatermaker. Het  
ensemble waarmee ze werkt stelt ze zo divers mogelijk samen om een zo 
breed mogelijk palet aan perspectieven te representeren. Door deze per-
spectieven naast elkaar te plaatsen bevraagt zij met haar voorstellingen de 
norm. Met haar werk streeft zij naar inclusievere representatie, en daarmee 
naar veranderende beeldvorming over actuele thema’s. 

Ulrike Doszmann (1970) is geboren en getogen in het voormalige Oostblok, 
en kwam naar Nederland om te studeren aan de Fontys Dansacademie in 
Tilburg. Na haar afstuderen in 1998 begon zij met het maken van eigen 
voorstellingen. Dat combineert Ulrike met het werk als danser en performer 
voor o.a. dansgezelschap Vloeistof. Sinds drie jaar geeft ze Movement Classes 
bij Fontys.
In haar werk zoekt Ulrike de dunne lijn tussen tragiek en humor op.  
De charme van het ‘Net Niet Gevoel’, dat is wat Ulrike bezighoudt. Het 
gewone en haast onbelangrijke wordt uitvergroot. Volgens Ulrike wordt de 
poëzie van het lachwekkende ondergewaardeerd, dus juist dat lachwekkende 
krijgt herwaardering in haar werk. Ulrike Doszmann (links) en Sanne Arbouw (rechts)



PORTFOLIO

Videoportret over artistiek 
en zakelijk leider Sanne Arbouw

Onderzoek (Universiteit Utrecht) 
naar inclusieve podiumkunsten in 
Europa door artistiek en zakelijk 

leider Merel van Lieshout

Filmtrailer  
USUALLY I’M ON TOP

Short film: Take Care 

Recensie Theaterkrant over 
vorige voorstelling KNEED

klik op een thumbnail om de link te bekijken

Podcast VAN HAAR SOKKEL  
bij de voorstelling 

USUALLY I’M ON TOP

Registratie 
 USUALLY I’M ON TOP

Filmtrailer: drie korte films 
over intimiteit

https://www.theaterkrant.nl/recensie/kneed/speels-collectief/
https://open.spotify.com/show/6sqPDuQpYWoHgfObvg5fCz
https://youtu.be/H2-OlMnmQrs
https://www.youtube.com/watch?v=iULURy5ZI4g
https://www.youtube.com/watch?v=mNlSaRsi_zY
https://vimeo.com/542566027?embedded=true&source=video_title&owner=137395323
https://www.youtube.com/watch?v=Xx9pml9eAuc
https://f48b9d59-efd5-4521-8728-c3f33652f9e5.filesusr.com/ugd/d03c6e_d9ce61b24ce444d783520d145e72e332.pdf



