
Speciale voorstelling 
Zand tussen de Tenen
Een spannende, theatrale monoloog

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost-Neder-
land is de educatieve voorstelling Zand tussen de Tenen 
gemaakt. Het programma bestaat uit een spannende, 
theatrale monoloog van ongeveer 25 minuten, een 
informatieve nabespreking en een aanvullend pro-
gramma waarbij de leerlingen antwoord geven op 
vragen als “Waar vlucht ik voor?”, “Waar vlucht ik 
naartoe?” en “Wanneer zou ik vluchten?”.

De monoloog beschrijft een willekeurige vlucht van 
een willekeurige vluchteling. Daarbij staat het mens-
zijn centraal. Een spannende monoloog die vanuit een 
puur menselijke invalshoek beschrijft hoe het is om te 
vluchten voor je leven.



Je komt uit een land waar 
Rots en zand horen tot het dagelijkse uitzicht 
Als je de gordijnen opendoet 
Dan zie je  
Dat 
Zand en steen 
Maar het zand van je vaderland 
Voelt anders dan het zand dat je voelt 
Als je na je vlucht 
Aan de overkant komt

De monoloog en het nagesprek duren samen één lesuur (ongeveer 50 minuten). 

De educatieve opdracht aanvullend op dit programma bestaat uit een schrijfopdracht 
van een gedicht of songtekst. Door middel van gerichte opdrachten worden de leer-
lingen begeleid in het schrijven van een tekst. Het programma geeft de leerlingen de 
mogelijkheid om op een individuele, persoonlijke manier te reflecteren op de voorstel-
ling. De gedichten en songteksten worden aan het einde van het lesuur verzameld en 
gebundeld tot een gedrukte gedichtenbundel. De school krijgt twee exemplaren gratis 
toegestuurd.

De gedichtenbundels blijven beschikbaar voor de willekeurige lezer. De opbrengst van 
de verkoop komt ten goede aan Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

Doelgroep / Vanaf 11 jaar  
Duur van de voorstelling / 1 lesuur (ca. 50 minuten) 
Duur van het aanvullend educatiepakket / 1 lesuur (ca. 50 minuten)

Uw investering: 
1 voorstelling op een dag / € 357,00 
2 voorstellingen op een dag / € 487,00 
3 voorstellingen op een dag / € 597,00 

Meerprijs per dagdeel voor het aanvullend educatiepakket / € 197,00

–

Neem contact op met Jowin Heemskerk (06 42 42 38 75 of info@rhedelijkcultureel.nl) 
voor meer informatie of om de voorstelling Zand tussen de Tenen te boeken. 

Informatie 
Zand tussen de Tenen


