
Rotterdam, december 2016 

 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling Liefde. 

In een uitbundig fysiek spektakel oefenen acht performers de liefde. Met vallen en opstaan. 
Alle seizoenen van de liefde komen langs: zonnig en stormachtig, sprookjes- en kalverliefde, 
wilde en verstilde liefde. Ieder jaargetij krijgt een eigen kleur. Dompel je onder in deze 
feestelijke, kleurrijke mix van knuffels, Bollywood, disco, prinsen met witte paarden, hoge 
hakken, eerste zoenen, onhandige serenades en een wild waterballet.  

Liefde is hartverwarmend danstheater, zonder gebruiksaanwijzing of happy end garantie. 

Moniek Merkx over Liefde 
“Ik kijk erg uit naar Liefde. Als we roze kalverliefde gaan dansen, rood en vurig in elkaars 
armen springen, in een oranje herfststorm belanden en vijftien minuten witte (of zwarte) 
sneeuw uit het plafond laten dwarrelen. Ik heb zin in heel veel vurige, warme, open, 
onhandige, schattige, pittige, lompe, mooie, wonderlijke liefde, geserveerd met taart en 
slagroom. Of iets anders.” 

Concept, regie: Moniek Merkx 

Performers: Dane Badal, Sue-Ann Bel (stage), Mees Borgman, Gale Rama, Nastaran 

Razawi Khorasani/ Denise Aznam (vanaf 13 januari), Freek Nieuwdorp (stage), Jurriën 

Remkes en Jefta Tanate. 

Muziek: Joop van Brakel 

Decor: Sanne Danz 

Kostuums: Nicky Nina de Jong 

Licht: Gé Wegman 

Dans: Art Srisayam 

Regie-assistent: Sanne Verkaaik 

Voorbereiding  

Voordat u de voorstelling bezoekt, raden wij u aan de leerlingen ons online magazine over 

Liefde te laten bezoeken.  

 

Hier kunnen de leerlingen zelf allerlei achtergrondinformatie over de voorstelling vinden en is 

onder andere de trailer van de voorstelling te vinden 

Daarnaast zijn er op het magazine verschillende tests te doen en vindt u er informatieve 

filmpjes die voorafgaand aan het bezoek in de klas bekeken kunnen worden om alvast het 

onderwerp aan de leerlingen te introduceren. Het online magazine vindt u hier: 

http://www.maastd.nl/magazine/liefde/ (Het magazine is pas vanaf 16 december online)  

 

In de voorstelling Liefde volgen we 8 personages die opgroeien van kind op het schoolplein, 

naar pubers op een discofeest en tot eenzame volwassenen. Pas als deze volwassenen de 

lol van het spelen weer ontdekken komen ze weer samen. In de workshop gaan de 

leerlingen deze fases zelf onderzoeken.  

 

http://www.maastd.nl/magazine/liefde/


 

Workshop 

 

In de week voorafgaand aan de voorstelling kunt u een actieve theaterworkshop voor in de 

klas boeken.  

Je in anderen verplaatsen hoort bij liefde én bij theater. In deze workshop onderzoeken we 

met de leerlingen of je de ander kan lezen door wat het lichaam uitstraalt. We spelen 

ontmoetingen zonder te spreken, we maken onze eigen liefdes musical.ly’s en sluiten af met 

een wij-dans.  

 

In de workshop bereiden we de leerlingen voor op het dans karakter van de voorstelling. In 

Liefde wordt niet of nauwelijks gesproken. De personages laten via lichaamstaal, 

verschillende stadia en mogelijkheden en onmogelijkheden van de liefde zien.  

 

De workshop duurt een uur. En kan plaats vinden op school (in een theaterlokaal of 

gymzaal) of voorafgaand aan de voorstelling in het theater (mits er ruimte is). 

Kosten voor de workshop zijn 75 euro plus reiskosten van de docent.  

 

Heeft u vragen en of interesse in de workshop, neem dan contact op met: sara@maastd.nl  

  

Rest ons u veel plezier te wensen bij Liefde. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens Maas theater en dans  

Dorien Folkers  

Sara Giampaolo 

Remco Went 
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