
hand-out

Introductieworkshop
Beeldentheater



2

 
   Wat is het   

Beeldentheater stelt mensen in staat om via beelden te communiceren. 
De methodiek is duidelijk, eenduidig, snel, universeel, kan heel breed ingezet worden en helpt 
moeilijke thema’s bespreekbaar te maken.  
Werken met beelden is een veilige manier om gevoelens en gedachten te uiten. 
Workshops Beeldentheater zetten heel wat in beweging.
Zeker als je werkt met grote groepen en/of wanneer je weinig tijd hebt om een thema uit te spitten.

Je werkt aan onderwerpen waar de participanten mee worstelen en die ze willen aanpakken:

• Grenzen stellen

• identiteit

• armoede

• migratie

• verslaving

• geweld…

De methodiek is ook geschikt om het conflict tussen leef – en systeemwereld te onderzoeken en 
kan de aanzet worden voor het ontwikkelen van thema voorstellingen.

 
   Hoe doe je het  

Afhankelijk van de vraag en het doel van de interventie kan een workshop 2u, tot meerdere dagen 
duren. Maar heeft altijd dezelfde opbouw:

• Kennismakingsspellen (ook als de participanten mekaar al ‘kennen’) 

• Fysieke opwarming en vertrouwensspellen

• Introductie in het creëren van beelden en het verhaal erachter

• Vanuit beelden werken rond het thema

• Dynamiseren van beelden

• Cooldown

• Evaluatie en feedback momen.

Advies: Sla de spellen nooit over, ze brengen je in ‘speel’ modus en door te spelen doorbreken we 
onze ingesleten dagelijkse patronen. Niet alleen de zintuigen, maar het hele sensomotori-
sche systeem in ons lijf wordt door te spelen als het ware gedemechaniseerd. Pas wanneer 
we geconfronteerd worden met onze onbewuste routines, kunnen we deze aanpassen (als 
we dat willen).

 Dit maakt het mogelijk om een nieuw perspectief te ontwikkelen op zaken die we al ken-
nen. Creativiteit en nieuwe inzichten kunnen alleen ontstaan als je de wereld vanuit een 
andere invalshoek bekijkt dan normaal. Het gebruiken van onze fantasie en verbeelding is 
de eenvoudigste en leukste manier om dit voor elkaar te krijgen.
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   Enkele oefeningen   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Iedereen die…
Doel: fysieke opwarming, kennismaking, loskomen van de stoel

De groep zit in een ruime cirkel op stoelen, de begeleider staat in het midden en heeft als enige geen 
stoel. De begeleider begint met ‘Iedereen die…’ en zegt dan iets dat geldt voor hem- of haarzelf. Bij-
voorbeeld: iedereen die bruin haar heeft. Iedereen die ook bruin haar heeft moet nu opstaan en een 
andere stoel zoeken. Ook de persoon in het midden gaat een stoel zoeken, dus er zal iemand anders 
in het midden overblijven die opnieuw zegt ‘iedereen die…’en dan iets dat geldt voor deze persoon.

Deze oefening kan naar behoefte verdiept worden in verschillende stappen, bijvoorbeeld:

• Alles mag gevraagd

• Het mag niet meer gaan over zaken die je aan de buitenkant aan iemand kunt zien (dus 
geen uiterlijkheden meer als oogkleur of kleding)

• Het gaat over je toekomstdromen of wensen, de dingen die je graag nog zou willen in 
je leven

• Dingen die je niet meer wilt, waar je een hekel aan hebt

• Enzovoort.

De methodiek is ook geschikt om het conflict tussen leef – en systeemwereld te onderzoeken en kan 
de aanzet worden voor het ontwikkelen van thema voorstellingen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Drie verschillen en drie overeenkomsten
Doel: groepsvorming, kennismaking, ontdekken van gemeenschappelijkheden

Deze oefening is te gebruiken als kennismaking met een nieuwe groep. De deelnemers maken 
tweetallen. Ieder tweetal krijgt kort de tijd om drie verschillen en drie overeenkomsten te zoeken. 
Ze zullen nu iets over zichzelf moeten vertellen om dit te weten te komen. Dit mag zo oppervlakkig 
of diepgaand zijn als ze zelf willen: aantal broers en zussen, lievelingskleur, favoriete schrijver, huis-
dieren, angsten, vrijetijdsbesteding, enzovoort. Als de tijd om is, kunnen alle paren hun verschillen 
en overeenkomsten noemen. Als er te veel paren zijn, kun je vragen wie er bijzondere ontdekkingen 
heeft gedaan en deze laten delen met de groep.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cirkel van naam en emotie
Doel: fysieke opwarming, namenspel, groepsvorming, ritme, beweging en geluid, 
introductie van spel en fantasie

De deelnemers staan in een ruime cirkel, zodat iedereen vrij kan bewegen. De deelnemers noemen 
om de beurt hun eigen naam, en maken daarbij een beweging die gekoppeld is aan een emotie. De 
groep herhaalt elke naam en beweging twee keer.
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1,2,3, Bradford
Doel: concentratie, lachen, stimuleren van fantasie, ritme en beweging

De deelnemers werken in paren en staan tegenover elkaar. De opdracht is dat je om de beurt tot 3 
telt, en daarna begin je weer bij 1. De begeleider doet het voor met een vrijwilliger: Alle tweetallen 
oefenen dit eerst. Als dit eenmaal goed gaat, wordt het cijfer 1 vervangen door een beweging met 
een geluid. Enz Instrueer deelnemers dat ze voor 1, 2 en 3 bewegingen kiezen die zo veel mogelijk 
van elkaar verschillen, om ze goed uit elkaar te kunnen houden. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oogcontact
Doel: Vertrouwen en concentratie

Groep staat in kring, iemand maakt oogcontact, loopt naar die persoon toe, die ondertussen zijn 
plaats verlaat door oogcontact met iemand anders. Als dit goed lukt, meer en meer mensen het veld 
insturen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Huizen – bewoners- storm (trio’s) 
Doel: Samenwerking en beweging

Er wordt gewerkt in drietallen, plus één persoon los (dit is de“dakloze”). Elk drietal bestaat uit: twee 
personen die tegenover elkaar staan met allebei hun handen hoog tegen elkaar aan – ze vormen zo 
samen het puntdak van een “huis” - en een derde person die staat tussen de twee anderen in, dit is 
“bewoner” van het huis.
De “dakloze” deelnemer mag dingen roepen om de andere deelnemers in beweging te krijgen, na-
melijk: “Huizen!”, “Bewoners!” of “Storm!” 
Bij “huizen” moeten alle huizen op zoek naar een andere bewoner,
maar de bewoners blijven staan. De huizen moeten ook een nieuwe partner vinden om het huis 
samen mee te vormen.
Bij “bewoners” moeten alle bewoners een nieuw huis zoeken, de huizen blijven staan.
Bij “storm” waait alles omver en mag iedereen verplaatsen. Bewoners kunnen veranderen in huizen 
en andersom. Wie alleen blijft staan wordt de nieuwe dakloze.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mug
Deelnemers staan in een cirkel. Er hangt een denkbeeldige mug boven iemand zijn hoofd. Deze 
persoon bukt zich en de deelnemers links en rechts van hem klappen de mug dood. Eén van deze 
twee klappers wordt nu lastiggevallen door de mug, bukt zich en weer wordt de mug door de deel-
nemers links en rechts dood ‘geklapt’. Tot er een mooie golvende beweging ontstaat. Je kan altijd 
muggen bijvoegen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oogcontact is sterven
Doel: focus, concentratie, (oog)contact maken

De deelnemers staan in een cirkel. Ze staan met hun hoofd licht voorovergebogen en kijken naar 
de grond. Op het signaal van de begeleider kijken ze heel duidelijk naar een willekeurige andere 
deelnemer in de cirkel. Als twee mensen oogcontact hebben, sterven ze allebei een theatrale dood. 
Dit wordt herhaald tot iedereen dood is (bij een even aantal), of tot er één persoon over is (bij een 
oneven aantal).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blinde leiden met geluiden
Doel: vertrouwen, sensitiviteit, gehoortraining

Een geluid voor lopen en een voor stoppen. De begeleider controleert bij alle
koppels de geluiden. Het is bij deze oefening daarom belangrijk dat er niet gepraat wordt, om alle 
geluiden te kunnen horen en botsingen te voorkomen. Als het goed gaat, kunnen de begeleiders 
aangemoedigd worden om wat meer afstand te nemen van hun blinde, en het geluid van verder weg 
te laten komen, of om een langere pauze te nemen tussen twee commando’s. Na verloop van tijd 
wisselen de begeleider en blinde van rol.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Continuüm
Doel: zelfkennis, groep leren kennen als begeleider, groepsvorming, motivatie tot verandering,

preventiewerk, bespreekbaar maken van ieder thema, eventueel evaluatie
De deelnemers plaatsen zichzelf op dit continuüm afhankelijk van vragen of stellingen
die de begeleider stelt. Alle denkbare onderwerpen kunnen aan de orde komen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Annemaria koekoek
Doel: fysieke opwarming, competitie, introductie beeldentheater

Alle spelers staan achter een lijn, behalve de speler die de Annemaria is. Deze speler staat een eind 
verderop, met zijn rug naar de rest. Deze speler roept heel hard
‘An-ne-ma-ri-a Koe-koek’ en pas nadat hij dit gezegd heeft , draait de Annemaria zich om. De groep 
beweegt ondertussen naar voren en probeert de Annemaria te tikken. Als de Annemaria iemand ziet 
bewegen, mag hij deze persoon terugsturen naar de beginlijn. 
Variant: 
Annemaria Alles. De Annemaria roept in plaats van Koekoek een woord dat de rest moet uitbeelden, 
bijvoorbeeld: ‘Annemaria vogel’. De deelnemers moeten nu niet alleen stilstaan, maar ook zo goed 
en zo kwaad als dat gaat in zeer korte tijd een vogel uitbeelden.
Je kunt nu niet alleen teruggestuurd worden als je beweegt, maar ook als je beeld helemaal niet lijkt 
op het genoemde woord.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A-B met stoel
Doel: introductie beeldentheater, fysieke,opwarming, fantasie, samenwerking

De groep werkt in paren en in stilte. Ieder paar heeft de beschikking over een stevige stoel (of even-
tueel een ander voorwerp). De tweetallen spreken af wie A is en wie B. Persoon A beeldt iets of 
iemand uit en maakt daarbij gebruik van de stoel. De begeleider vraagt alle B’s om het beeld van 
hun A te observeren en het vervolgens aan te vullen door zichzelf ook in het beeld te plaatsen. Ieder 
beeld bestaat nu dus uit twee personen en een stoel. Nadat B zijn plek heeft gevonden in het beeld, 
maakt A zich los uit het beeld, observeert het beeld dat er nu is ontstaan (B met stoel) en voegt 
daarna zichzelf weer opnieuw in het beeld. De stoel mag daarbij ook verplaatst of anders gebruikt 
worden. Dit proces herhaalt zich steeds opnieuw.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De fotobeschrijving
Doel: introductie beeldentheater, herinneringen tot leven brengen, leren observeren

De begeleider vraagt aan de deelnemers of iemand zich een groepsfoto kan herinneren uit het ei-
gen leven, waar een herinnering aan is verbonden, die de groep kan nabootsen. Bijvoorbeeld: de 
familiefoto met alle ooms en tantes, waarbij de neef op schoot zat, oma in de hoek stond met opa 
ernaast, enzovoort. De deelnemer beschrijft de foto zo nauwkeurig mogelijk en de groep probeert 
de foto zo goed mogelijk na te bootsen. Daarna kunnen mensen elkaars plaats innemen zodat zij de 
foto ook kunnen zien, en observeren wat hen opvalt aan de levende foto.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Compositiebeelden
Doel: maken van beeldenreeksen uit je eigen leven, delen van verhalen, herkenning thema

Voor het maken van compositiebeelden zijn groepen van 4 à 5 personen nodig. Deze oefening is 
gebaseerd op Wat is het verhaal, maar breidt deze uit naar beelden met meer dan twee personen 
en/of onderwerpen die gaan over het eigen leven. Daarvoor zijn verschillende manieren mogelijk:
Variant 1: De begeleider geeft de deelnemers de opdracht om een begrip uitbeelden, het liefst in 
twee groepen, zodat er een contrast mogelijk is. 
Bijvoorbeeld: groep A: Vrijheid – groep B: Onvrijheid. Hetzelfde kan met Succes – Mislukking, Werk 
– Werkloosheid, enzovoort. Zet de beelden van tegenstellingen naast elkaar en start de oefening Wat 
is het verhaal.
Variant 2: Verdeel de groep in tweeën. De ene helft maakt, in tweetallen, beelden van een bepaald 
personage, bijvoorbeeld ‘de therapeut’, de ander maakt beelden van ‘de patiënt’.
Nadat de beelden geïnterpreteerd zijn, proberen alle beeldhouwers samen er een compositie van 
te maken.

Van hieruit kan je beelden beginnen dynamiseren, zover zijn we tijdens de workshop helaas niet 
geraakt.

 
   Breder Kader   

Beeldentheater is methodiek die wordt ingezet binnen het Participatief Drama.
Dit is een sociale interventie die toepasbaar is voor een veelheid aan doelgroepen waar kwetsbaar-
heid speelt en mensen het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en aan te sluiten bij de 
maatschappij. Denk daarbij aan mensen met een psychosociale problemen, bewoners van een 
probleemwijk, mensen met een verstandelijke beperking, senioren, mensen die tegen de armoede-
grens aan leven, vrouwen in een typische mannenorganisatie, enzovoorts.

Participatief Drama is een praktische invulling voor het bereiken van beleidsparticipatie van kwets-
bare groepen. We creëren een veilige haven waar kwetsbare mensen elkaar ondersteunen en waar 
zij leren participeren. Tijdens de bijeenkomsten delen de participanten, door middel van diverse 
participatieve kunst methodieken onder begeleiding van een facilitator en een co-facilitator (en 
eventueel een zorgbegeleider) hun ervaringen, problemen en uitdagingen. Gezamenlijk zoeken ze 
in deze veilige omgeving naar manieren om met de uitdagingen in het leven om te gaan, zonder 
de directe impact van het ‘echte’ leven.
De groep verkent gezamenlijk welke thema’s voor hen belangrijk zijn en kiezen, samen met de  
facilitator een aantal thema’s waar het merendeel van de groep zich in herkent. Daarrond wordt 
intern gewerkt.

Als de deelnemers klaar zijn om de dialoog aan te gaan met het eigen sociale netwerk, worden die 
thema’s uitgediept door er scènes van te maken. Deze scènes bij elkaar vormen een zogenaamde 
Forumtheater-voorstelling. Dit is een interactieve vorm van theater waarbij het publiek actief wordt 
betrokken bij de dialoog op het podium; het publiek gaat letterlijk het podium op en transformeert 
van toeschouwer naar ‘doeschouwer’. 
Een Forumtheater-voorstelling kan één of twee scènes bevatten maar het kan ook een volledige 
voorstelling zijn. De deelnemers gaan in dialoog met andere kwetsbare mensen, ‘stakeholders’, 
familieleden, buurtbewoners en andere betrokkenen. Het sociale netwerk wordt letterlijk en 
figuurlijk geactiveerd en helpt de kwetsbare mensen bij het zoeken naar alternatieven. 
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Het hoofddoel van de workshops en de eventuele voorstellingen is dat de positie van kwetsbare 
mensen in de samenleving verbetert, doordat zij een stem hebben gekregen, ondersteuning heb-
ben gevonden bij elkaar en bij het eigen sociale netwerk en doordat zij zelf inzichtelijk hebben 
gemaakt hoe hun leven eruit ziet en waar zij tegenaan lopen.

 
   Werkzame elementen   

• Kwetsbare mensen stellen zelf doelen en bepalen waar ze aan willen werken.

• Het verhaal (en de problemen en/of uitdagingen) van de deelnemer staat centraal.

• Gelijken ondersteunen elkaar en gaan actief met de eigen en elkaars problemen aan 
de slag.

• Kwetsbare mensen krijgen een stem.

• Inzetbaar voor een veelheid van doelgroepen.

• Een veilige haven om te leren participeren, zonder de consequenties van het echte 
leven.

• Het sociale netwerk van de kwetsbare mensen wordt in kaart gebracht en geactiveerd 
om steun te bieden waar dat nodig is.

• Door middel van voorstellingen wordt het sociale netwerk actief betrokken in een dia-
loog over de (structurele /systeem)factoren die invloed hebben op de leefwereld van 
de doelgroep.

• Vergroting van emotioneel welzijn en stimulans voor de persoonlijke ontwikkeling.

 
   Lectuur   

Over hoe je beelden theater inzet en het werken met participatieve kunst methodieken in het alge-
meen kom je meer te weten bij  o.a. :
Augusto Boal: Games for actors en non actors
Luc Opdebeek en Karin Bevers: Een scène schoppen 
Je vind er uitgebreide omschrijvingen en een reeks laagdrempelige oefeningen, evenals de oefe-
ningen die deel uit maken van dit verslag.

 
   Opleidingen Participatieve kunst   

Sering vzw en Formaat Rotterdam organiseren op regelmatige basis opleidingen, trainingen en 
masterclasses waar alle methodieken van de participatieve kunst aan bod komen.

Beide organisaties zijn partner in het KUZO consortium: www.kuzo.online
Wil je op de hoogte blijven van trainingen en opleidingen, mail: info@sering.be

Heel veel groeten allemaal!
Mia • mia@sering.be
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