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Ken je veel of weinig Nederlands? Ben je jong of oud? 
Dat is niet belangrijk, want ‘Als ik jou’ is er voor 
iedereen die (een beetje) Nederlands verstaat!

‘Als ik jou...’ wil anderstalige 
tieners en volwassenen op een wer-
velende, ontroerende, speelse en in-
teractieve manier laten kennismaken 
met een aantal bekende Vlaamse en 
Nederlandse dichters. In deze theater-
productie komen gedichten aan bod 
van onder anderen Paul Van Osta-
ijen, Toon Tellegen, Willem Wilmink, 
Hugo Claus, Annie M.G. Schmidt, 
Joke Van Leeuwen, Bart Moeyaert en 
Herman Deconick.

Het begeleidende boekje (met gratis 
dvd!) bevat naast de gedichten uit 
de voorstelling ook leuke opdrachten 
en lesmateriaal. Het is bruikbaar in 
alle niveaus van het Gemeenschap-
pelijk Europees Referentiekader voor 
Talen.

‘Als ik jou...’ is a sparkling, 
moving, playful and interactive show 
that introduces teenagers and adults 
to a number of well-known Flemish 
and Dutch poets. This production 
presents poems by writers like Paul 
Van Ostaijen, Toon Tellegen, Willem 
Wilmink, Hugo Claus, Annie M.G. 
Schmidt, Joke Van Leeuwen, Bart 
Moeyaert and Herman Deconick.

A book with free DVD is available 
containing all the poems from 
the production, fun activities and 
teaching material. It can be used in 
all levels of the Common European 
Framework of Reference for 
Languages.

‘Als ik jou...’ wil anderstalige 
tieners en volwassenen op een wer-
velende, ontroerende, speelse en in-
teractieve manier laten kennismaken 
met een aantal bekende Vlaamse en 
Nederlandse dichters. In deze theater-
productie komen gedichten aan bod 
van onder anderen Paul Van Ostaij-
en, Toon Tellegen, Willem Wilmink, 
Hugo Claus, Annie M.G. Schmidt, 
Joke Van Leeuwen, Bart Moeyaert en 
Herman Deconick.

Het begeleidende boekje (met gratis 
dvd!) bevat naast de gedichten uit 
de voorstelling ook leuke opdrachten 
en lesmateriaal. Het is bruikbaar in 
alle niveaus van het Gemeenschap-
pelijk Europees Referentiekader voor 
Talen.

‘Als ik jou...’ wil anderstalige 
tieners en volwassenen op een 
wervelende, ontroerende, speelse en 
interactieve manier laten kennismaken 
met een aantal bekende Vlaamse 
en Nederlandse dichters. In deze 
theaterproductie komen gedichten 
aan bod van onder anderen Paul 
Van Ostaijen, Toon Tellegen, Willem 
Wilmink, Hugo Claus, Annie M.G. 
Schmidt, Joke Van Leeuwen, Bart 
Moeyaert en Herman Deconick.

Het begeleidende boekje (met gratis 
dvd!) bevat naast de gedichten 
uit de voorstelling ook leuke 
opdrachten en lesmateriaal. Het 
is bruikbaar in alle niveaus van 
het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen.

Regie:  
Peter Schoenaerts

Selectie gedichten:  
Annemie Decavele, Helga Van Loo 
en Peter Schoenaerts

De voorstelling is geschikt voor alle anderstali-
gen die min of meer niveau A1 van het Euro-
pees Referentiekader achter de rug hebben. 

Voor meer info en voor gratis 
lesmateriaal: 
www.fast-forward.be
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