
Het verhaal van de ark van Noach is misschien een tijd geleden al  
gedateerd geworden, maar toch… Overal waar je kijkt staan er tafeltjes 
gedekt voor twee, zijn de meerpersoonsbedden in de minderheid en is 
ook het huwelijk slechts voor twee bestemd. Maar er is meer mogelijk.

In deze intieme voorstelling over relaties vraagt Speels Collectief  
Cupido het hemd van het lijf. Van diners-voor-drie en het zelfhuwelijk  
tot polyamorie in voor- en tegenspoed: alle kleuren van de regenboog 
passeren de revue in een voorstelling die achter de voordeur en  
tussen de lakens kijkt. We sturen de ark van Noach genadeloos naar 
de zeebodem en vieren de veelheid. Ondeugend en persoonlijk, woelend 
en zwetend, laten we ons leiden door onze nieuwsgierigheid naar  

Hoe Iedereen Het Eigenlijk Doet.

SPEELS COLLECTIEF



TRAILER klik op de afbeelding om de trailer te bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=iQvuu4F8IAw


BLIK IN DE VOORSTELLING 

LAY DOWN AND LIFT ME UP is een aaneenschakeling van scènes  
rondom ideaalbeelden versus persoonlijke ontboezemingen. Een sen-
suele kus bij zonsondergang, zoals we die kennen uit romantische films, 
staat tegenover eigen voorbeelden van relaties uit de werkelijkheid. 
Het echte, het intieme van de diverse spelers geeft je toegang tot een  
uiteenlopend palet aan perspectieven op relaties die voorheen uit het
zicht waren.

De acteurs bewegen in een groot beddenlandschap en veranderen  
in intieme choreografieën constant de betekenis van ‘het bed’.  
Een object dat voorheen enkel weggelegd zou zijn voor een heterokoppel 
van twee mensen, wordt nu een plek waarop alle vormen van relaties 
getoond worden. Van één- tot tienpersoonsbedden, en van het intieme  
gebruik van een tillift in een duet, tot een bed burlesque kwartet.

In diezelfde ruimte wordt er gespeeld met projecties en audio. Mensen die 
niet fysiek aanwezig kunnen zijn vanwege een beperking, verschijnen toch.  
We zien hen geprojecteerd op het podium, we horen hun eigen perspectieven 
op relaties in opnames van eerlijke interviews. We leggen de heersende  
relatieidealen bloot en zetten eigen, oprechte perspectieven daartegenover. 
In beweging, beeld en taal.

CONCEPT

De voorstelling komt voort uit een grote fascinatie voor het brede scala 
aan hedendaagse relatievormen enerzijds en het gebrek aan representatie  
daarvan in de heteronormatieve, clichématige beeldvorming van de liefde 
anderzijds. We vragen onszelf af hoe ieder van ons de liefde en/of seksualiteit

vormgeeft, zijn geïnteresseerd in een waaier aan mogelijkheden,  
en onderzoeken of er in die talloze individuele ervaringen ook een  
universele waarde schuilt. Juist door uit te gaan van fluïditeit rondom 
liefde en relaties kunnen we deze begrippen bevrijden uit vastgelegde 
kaders, om zo onszelf en het publiek inzicht te geven in wat liefde 
 en relaties allemaal nog meer kunnen behelzen.

Met iedere voorstelling streeft Speels Collectief naar een weerslag in 
de werkelijkheid. Zo heeft onze voorstelling USUALLY I’M ON TOP  
de betekenis van seksualiteit in de Van Dale weten te veranderen 
na een gesprek met de redactie van het woordenboek.  
LAY DOWN AND LIFT ME UP zal weer een andere norm bestormen, 
onder andere door in gesprek te gaan met tilliftfrabrikanten over het intieme 
gebruik van de tillift en met beddenzaken die alleen tweepersoonsbedden 
verkopen. 

Repetitiebeeld



SCENOGRAFIE 

In een palet van nachtkleuren (blauw, zilver, paars, etc.) tonen de acteurs 
zich in nachtjaponnen, pyjama’s en ochtendjassen. Hun kleding bestaat uit 
meerdere lagen, waardoor de manier waarop zij zich laten zien fluïde is.

Ze bewegen zich in groot bed dat ook wordt gevormd naar verschillende 
situaties: van een één-, twee- naar tienpersoonsbed. Dit beddenlandschap 
bestaat uit verschillende hoogtelagen en is demontabel, zodat het bed als 
plek voor een koppel van twee personen wordt ontheiligd en opnieuw wordt 
vormgegeven. Ook door wisselende belichting en choreografieën krijgt dit 
beddenlandschap nieuwe betekenissen en associaties.

Met een tillift worden acteurs verplaatst in dit beddenlandschap.  
Zo wordt de tillift op een nieuwe manier gerepresenteerd: niet alleen als 
zorgobject, maar ook als een object waarmee je intimiteit kan beleven. 

In de voorstelling wordt er ook gewerkt met projectie. Zo ziet het publiek  
projecties van acteurs die niet fysiek aanwezig kunnen zijn vanwege  
verschillende beperkingen. In deze inclusieve scenografie worden zij  
geprojecteerd op de lakens in het beddenlandschap.

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Duur: ongeveer 1 uur
Zaal: geschikt voor de kleine zaal en middelgrote zaal
Genre: documentair theater, bewegingstheater, interdisciplinair, 

maatschappelijk geëngageerd, dans
Taal: Nederlands
Tour: touren: seizoen 23/24 | première: najaar 2023 Repetitiebeeld



CAST 

JUUL  HEIKO ADANG 
die/diens

PIETRO CARBUCICCHIO  
hij/hem

NOLI KAT 
zij/haar

EDITH HEIJ 
zij/haar

PEPIJN GIESBERS 
hij/hem

HENK TEN HOOR 
hij/hem

LISETTE MEPSCHEN 
zij/haar

TIM KROESBERGEN 
hij/hem

ILSE DE VEER 
zij/haar

ROWSHUAN PIKERO 
hij/hem



SPEELS COLLECTIEF

Speels Collectief is een inclusief, mixed-abled theatergezelschap in Arnhem 
en Tilburg. We werken met een zo divers mogelijke samenstelling van  
spelers, variërend in onder andere leeftijd, gender, (fysieke, verstandelijke, 
sociale) beperking en etniciteit. Onze voorstellingen raken thema’s aan die 
te maken hebben met machtsstructuren, ongelijkheid of (on)afhankelijkheid. 
Op deze manier ontmantelt Speels Collectief vooroordelen, ontsluit het de 
belevingswereld van onder andere mensen met een beperking voor een breed 
publiek, werkt het aan wederzijds begrip en uitwisseling én verandert het de 
beeldvorming over actuele thematiek als inclusiviteit en validisme.

Speels Collectief bestaat uit twee takken: Community en Company.  
Onze Community is toegankelijk voor iedereen. Met deze groepen maken 
we voorstellingen in samenwerking met studenten en nieuwe makers van 
verschillende kunst- en zorg/welzijn opleidingen. 

We selecteren per Company-voorstelling een professioneel gezelschap met 
diverse performers die aansluiten op basis van hun talent en vaardigheden  
plus hun link met de thematiek van de desbetreffende voorstelling.  
Met dit gezelschap maken we voorstellingen van hoog artistiek niveau en 
gaan we op tour door heel Nederland.

Onze huidige Company-voorstelling USUALLY I’M ON TOP tourt nu nog:
19 mei 2023 - MAAS Theater Rotterdam
2 juni 2023 - Schouwburg Concertzaal Tilburg
20 juni 2023 - De Weijer Boxmeer
23 september 2023 - Agora Theater Tiel

Voor vrijkaartjes mail communicatie@speelscollectief.nl Repetitiebeeld



MAKERS

Sanne Arbouw (1994) is medeoprichter van en artistiek leider en regisseur 
bij Speels Collectief. Zij regisseerde onder andere de Company voorstelling  
USUALLY I’M ON TOP. Daarnaast is zij gastdocent bij verschillende  
kunstacademies, zoals Fontys Hogeschool voor de Kunsten en  
ArtEZ University of the Arts.

Ook heeft zij gewerkt als documentair theatermaker bij onder andere  
Muziektheater de Plaats en maakte zij in 2018 een inclusieve voorstelling  
met Stef Bos in de schouwburg in Veenendaal. De groepen waarmee  
Sanne werkt stelt ze zo divers mogelijk samen om een zo breed mogelijk 
palet aan perspectieven te tonen op de vloer. Door deze perspectieven 
naast elkaar te plaatsen bevraagt zij in haar voorstellingen de norm 
en doorbreekt zij normatieve ideaalbeelden.

Sanne heeft inmiddels theater gemaakt op allerlei plekken: in AZC’s, 
buurthuizen, bejaardentehuizen, zorginstellingen, op scholen, in theaters 
en wijken. In 2021 won zij de tweede prijs voor de Gelderse Bokaal 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

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 onder andere 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.

SANNE ARBOUW
artistiek leider | zij/haar

ULRIKE DOSZMANN
choreograaf | zij/haar

SJAAN HOFSTEDE
scenograaf | zij/haar

PLEUN VERHEES
scenograaf | zij/haar

BRAM WALTER
dramaturg | hij/hem

JASMIJN VAN MEURS
productieassistent | zij/haar



PORTFOLIO

Videoportret over artistiek 
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

Trailer 
 LAY DOWN AND LIFT ME UP

https://www.youtube.com/watch?v=iQvuu4F8IAw
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



