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		Voorstelling	HuiskamerPost 
 
In november 2017 hebben we vier prachtige voorstellingen 
van HuiskamerPost gespeeld. We hebben ontzettend veel 
mooie reacties ontvangen en met trots kijken we terug op dit 
mooie avontuur! Anna Swagerman heeft tijdens de 
voorstellingen reacties van het publiek en onze spelers 
opgevangen: 
 
Joshi: “Papa en mama komen naar mij kijken. Ja, dat is 
spannend, maar ik zweet nog niet zo erg.” 
 

 
 
Gerda: “Je ziet hier bij Theater LeBelle niet wat de jongeren 
niet kunnen, maar juist hun talent. En dat ze reuring brengen 
hier in het woonzorgcentrum. Dat is toch geweldig voor de 
ouderen!?” 
 

 
 

 
We hebben een warme band opgebouwd met een aantal  
bewoners, we blijven door dansen samen! Vanaf februari  
2018 geven wij maandelijks een dans en theaterles voor de 
bewoners van D’oude Raai en onze spelers. Ook zijn wij 
achter de schermen alweer bezig met de voorbereidingen 
voor een gloednieuwe productie. Daarover meer in de 
volgende nieuwsbrief! 
 

.  

  Boekpresentatie	Unloud	to	Upload	

Joran en Beyhan hebben tijdens de boekpresentatie op van 
‘Unload to Upload in de Amsterdamse stadsschouwburg het 
duet ‘LeBelle in Beweging’ gedanst voor alle genodigden. 
Een prachtig initiatief van Joop Oonk, artistiek leider van het 
inclusieve dansgezelschap ‘Misiconi Dance Company’. We 
hebben genoten van de spotlights en veel nieuwe mensen 
ontmoet!  
  

 
 

  Schoolvoorstellingen	HuiskamerPost	
HuiskamerPost krijgt een heus staartje! In januari en april 
2018 gaat de voorstelling on tour. Het VSO Alphons laudy 
komt op bezoek in D’oude Raai om te genieten van de 
interactieve versie van HuiskamerPost. Naast dat deze 
leerlingen gaan kijken naar de verschillende scene’s, hebben 
we ook een HuiskamerPost workshop ontwikkeld en 
daaraan gaan de leerlingen deelnemen.  
Vrije school Parcival krijgt juist een bezoekje van de 
LeBellers! In het theater van deze school in Amstelveen 
presenteren de spelers zich aan meer dan 100 leerlingen. 
Voorafgaand aan de voorstelling krijgen ook zij een 
workshop om ze helemaal onder te dompelen in de wereld 
van de LeBellers en HuiskamerPost! Hooggeëerd publiek, we 
komen eraan en kijken er naar uit jullie te gaan ontmoeten!   
 
Hartelijke groet, team LeBelle 
 
Els Vollmuller 
Jaloe Tielens 
Madelon van Riel 
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