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Jongeren op het podium over buitensluiten en er bij horen 
 

ZUIDOOST Het is maandagavond en in No Limit zijn verschillende groepjes jongeren aan het 

dansen, rappen en theaterspelen. Er wordt druk gerepeteerd voor de voorstelling die vrijdag 9 en 

zaterdag 10 december wordt gehouden in No Limit. Jhurandy (31 jaar) vertelt ‘Het is leuk om elke 

maandag samen hier te repeteren. Dan heb ik wat leuks te doen. Anders zit ik alleen maar op mijn 

kamer’. 

De jongerenvoorstelling met de titel 'De hoed van de koning' is niet zomaar een voorstelling.  
Artistiek leider Carmen Lamptey vertelt: 'De acteurs zijn jongeren met en zonder een licht 
verstandelijke beperking. Dat maakt het extra leuk om mee te werken. De groep is eerlijk, recht voor 
zijn raap en onwijs creatief'. Resultaat is een persoonlijke voorstelling en videoclip over de reis van 
negeren naar accepteren met als boodschap: 'Uitsluiten is niet cool', een thema dat de betrokken 
jongeren dagelijks bezighoudt.  
 
Stichting Prisma startte vanaf maart 2016 met de voorbereidingen voor het theaterproject. Op 
verschillende middelbare scholen en locaties voor begeleid wonen werden dans, rap en 
theaterworkshops gegeven. In totaal 57 jongeren deden hier aan mee. Sasha Persulessy, 
projectmedewerker bij Prisma; 'Het was een hele klus om de jongeren te bereiken en ze vervolgens 
zo ver te krijgen om elke maandag te komen repeteren. De 11 jongeren die uiteindelijk samen op het 
podium staan voor de voorstelling zijn echte toppers!'  
 
Cecilia (17 jaar) treedt over drie weken voor het eerst op voor publiek. Door mee te doen aan dit 
project vertelt ze, is ze persoonlijk gegroeid: 'Theater geeft je veel zelfvertrouwen. Je leert jezelf 
beter kennen en ontdekken wat je talenten zijn. Mijn talenten zijn acteren en zingen. Dat vond ik 
eerst eng maar nu durf ik veel meer'. 
 

 

Bijschrift: Jongeren van Show Your Self 
tijdens repetitie voor voorstelling De 
Hoed van de Koning 
 
Foto: Sake Rijpkema 

 

 

 
 

 

Ik wil met jou… in Zuidoost 

Show Yourself is onderdeel van het project ‘Ik wil met jou… in Zuidoost’, een initiatief van Stichting 

Prisma gericht op stimulering van participatie van bewoners met een licht verstandelijke beperking in 

de wijk. In de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met buurtbewoners, het 



 
stadsdeel en zorg en welzijnspartners in Zuidoost. In de realisatie van Show Yourself werd onder 

andere samengewerkt met PBAZO, Cordaan, Philadelphia, het Orioncollege en ROC Entree. In 2015 

organiseerde Prisma samen met PBAZO eerder een jongerentheaterproject met de titel 

Bijlmerbuurtberichten.  

 

Reserveren voor de voorstelling 

De montagevoorstelling De Hoed van de Koning is te zien op vrijdag 9 december (try-out) en zaterdag 

10 december (première) 20:00 in No Limit, Geldershoofd 80. Entree is gratis, reserveren bij Stichting 

Prisma: 020-8866260, info@stichtingprisma.nl. Zie voor een ‘teaser’ van de voorstelling: 

http://www.stichtingprisma.nl/show-yourself-speelt-hoed-koning/ 
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