
‘’De plotselinge verschijning van vijf spelers in de kleine opening aan het 
einde van de baan, waar normaal de kegels staan, zorgt voor de nodige 

oh’s! en ah’s! bij het publiek. Ook het tot leven komen van de kegelbaan 
- de ballen beginnen te rollen, discolichten en muziek gaan aan, en de

spelers lijken zélf te veranderen in een kegelbaan - zorgt voor 
verwondering.’’ 

 Studio Assisië over Theaterroute Nabij

SPEELS COLLECTIEF

DE KEGELCLUB 

‘Je moet de bal het werk laten doen’



BLIK IN DE VOORSTELLING 

Vijf vreemde kompanen komen terecht in de kegelclub. Waar zijn ze  
beland? DE KEGELCLUB is een absurde, dansante theatervoorstelling 
die elk zintuig prikkelt en het oog uitdaagt om scherper te kijken.  

De voorstelling werd gemaakt als onderdeel van Theaterroute Nabij die 
plaatsvond op Landpark Assisië in Biezenmortel. Tijdens een mooie wandeling 
over het landpark kregen bezoekers vier verschillende voorstellingen te zien, 
waaronder DE KEGELCLUB die gespeeld werd in de kegelbaan van het park. 

MAKERS

Deze voorstelling werd gemaakt door dansmaker Kato Mergan onder de 
artistieke leiding van Sanne Arbouw. Kato Mergan (1998) is choreograaf, 
danser en docent. Ze is afgestudeerd aan de FHK Academie voor Dans 
educatie in 2019. Daarna koos ze er voor om haar artistieke visie verder te 
ontwikkelen en zichzelf te situeren binnen de context van het hedendaagse 
danscircuit tijdens de opleiding Choreografie aan de FHK Dance Academy 
te Tilburg (NL).

CREDITS

Choreografie: Kato Mergan 
Spel:   Femke Adema, Jan Hoskam, Saskia Neuen, 

Dennis Pijpers,  Ilse de Veer
Artistieke leiding: Sanne Arbouw
Communicatie:  Mariska van Schijndel 
Fotografie:   Jostijn Ligtvoet
Vormgeving:  Anna Kindt 
Partners:   Prisma, Studio Assisië, Prins Bernhard Cultuurfonds,  

Fonds voor Cultuurparticipatie, Art-fact, Provincie   
Noord-Brabant, Vrienden loterij Fonds, Kegelclub WIK

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur: 20 tot 30 minuten
Locatie: Kegel- of bowlingbaan
Stijl:          danstheater, locatietheater, mixed-abled gezelschap

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  
Kunste n 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 
dramaturg en een scenograaf). Met het gezelschap maken we jaarlijks een 
voorstelling die op tour kan.

Sc ènefoto uit de KEGELCLUB



SCENEFOTO’S 
--



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

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

Filmtrailer
 USUALLY I’M ON TOP

Filmtrailer: drie korte 
films over intimiteit

Filmtrailer
 DE KEGELCLUB

https://www.youtube.com/watch?v=VodqyJmwBXc
https://www.youtube.com/watch?v=iULURy5ZI4g
https://open.spotify.com/show/6sqPDuQpYWoHgfObvg5fCz
https://www.theaterkrant.nl/recensie/kneed/speels-collectief/
https://f48b9d59-efd5-4521-8728-c3f33652f9e5.filesusr.com/ugd/d03c6e_d9ce61b24ce444d783520d145e72e332.pdf
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



