
 

 

Theater met het getijdenpark als podium 
 
Verantwoording ‘n Bries theaterprogramma Vlieg en Taal in de natuur 2021 
 

 
 
 
Samenvatting 
 
Vlieg en Taal 2021 is theater op het Brienenoordeiland voor kinderen die niet of te weinig met natuur en 
cultuur in aanraking komen. Waar afwisseling voor jongere kinderen in Be-in-vloed 2019 centraal stond, 
hebben we in 2021de focus op taal centraal gesteld. Was Be-in-Vloed-2019 een stuk voor jonge 
onderbouwkinderen; de productie van 2021 is een voorstelling voor oudere kinderen van de onderbouw en 
de jongste kinderen van de bovenbouw. Kinderen uit groep 5 en 6, bij wie taal, prestatie en avontuur zijn 
introductie heeft gedaan.   
Dat hebben we gedaan met de twee karakters Vlieg en Roos. We hebben de kinderen de tijd gegeven om een 
persoonlijke relatie aan te gaan met Vlieg en Roos tijdens twee interactieve aktes. Tin elke voorstelling 
hebben twee groepen kinderen een verschillende voorstelling ondergaan doordat gebeurtenissen, plaatsen en 
het verhaal van Vlieg en Taal anders is.  
Er zijn 17 voorstellingen gegeven in mei en juni. Alle voorstellingen zijn als zeer geslaagd ervaren, de 
reacties hebben we verwerkt in deze verantwoording. 
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Toelichting op onze missie: Dichtbij en laagdrempelig        

Theater als het leven, het leven als theater.       blz. 3.  
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Missie ‘n Bries: 
Een meerjarige integrale beleving op het Brienenoordeiland voor kinderen die niet of te weinig met natuur en 
cultuur in aanraking komen. 
 
Toelichting op onze missie: 
'n Bries is een avontuurlijk gezelschap dat kunst, theater en natuurbeleving samensmelt tot een 
totaalervaring voor een jong publiek. Wat in 2011 begon met de Cultuurprijs IJsselmonde heeft zich in korte 
tijd tot een eigenzinnig en uniek evenement ontwikkeld, voor honderden kinderen per jaar. ‘n Bries maakt 
autonoom en in wisselende samenstelling producties in de natuur. 'n Bries bestaat dit jaar 10 jaar op het 
Brienenoordeiland. Inmiddels kent iedereen 'n Bries! 
Het Eiland van Brienenoord is de thuishaven. Deze voorheen vergeten stadsrand en hangplek, is door ‘n 
Bries ontdekt als bijzondere natuur midden in de stad. We zijn begonnen in 2011 in het kamphuis de Arend 
en Zeemeeuw wat nu Buitenplaats is geworden.  
 
De doelstelling van ’n Bries is om stadskinderen via de, nog steeds eigentijdse en nog immer relevante, 
vorm van ‘natuurtheater’ een totaalervaring te laten ondergaan, waarbij zij de wereld om hen heen ontdekken 
en er van leren. Hierdoor dragen wij bij aan een positieve houding ten opzichte van de door hun nog niet 
bewust ervaren omgeving en natuur.  
 
Theater als het leven, het leven als theater.  Onze acteurs zijn levensecht. Vaak duurt het even voordat het 
publiek – kinderen en volwassenen – door heeft dat het ‘niet echt’ is. De acteurs spelen met de 
verwachtingen en de twijfels van het publiek. De begroeting van het publiek door de acteurs gaat ongemerkt 
over in een voorstelling die blijft spelen net op de grens van realiteit en fantasie. Door de tocht van en naar 
het eiland verandert de omgeving geleidelijk: van stenen, auto’s en gebouwen in vogels, brandnetels, 
omgevallen bomen en soms zelfs een das.   
Theater dat zich voordoet als het echte leven, maar dat gaandeweg kantelt totdat de kinderen niet meer weten 
wat ze moeten geloven en juist daarom hun eigen waarneming en perceptie gaan vertrouwen en verscherpen; 
dan komen de kinderen zelf in actie. Ze gaan op ontdekkingstocht in de natuur. Deze verbinding die ze met 
hun omgeving aangaan maakt natuur en theater tot een vanzelfsprekend en waardevol onderdeel van hun 
leefwereld. Er ontstaat een veranderde waarneming en ervaring van de wereld rondom hen, omdat ‘n Bries 
niet louter rationeel en zintuiglijk, maar juist ook een fysieke ervaring is waarbij het eigen lichaam van 
kinderen, hun aanwezigheid en het contact met de elementen een grote rol speelt.  

Spelen vanuit de kinderlijke verwondering. Kinderen hebben meer dan wie dan ook het vermogen om zich 
over de wereld te verwonderen. ‘n Bries sluit aan bij deze verwondering. Door jarenlange ervaring in het 
werken met kinderen en met ons vermogen in hun belevingswereld te verplaatsen, zijn we in staat 
voorstellingen te ontwikkelen die direct aansluiten bij de fantasie van kinderen. Stilzitten, kijken naar een 
grote zilveren bal die door het landschap danst, luisteren naar het geruis van bladeren: bij ‘n Bries is het 
allemaal vanzelfsprekend omdat de kinderen in hun eigen verhaal zitten.  
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Onze kernactiviteit is om in de nabije natuur laagdrempelige theaterproducties voor kinderen te maken. 
We doen dit vanuit samenwerking binnen een uitgebreid netwerk van partners uit de natuur-, theater- en 
kunstwereld, zowel gevestigde organisaties als autonome kunstenaars.   
 
De stadsnatuur in Rotterdam biedt inspirerende plekken waarvoor zowel kinderen als volwassenen veel 
te zien en te ontdekken valt. Door een van die plekken als theaterpodium te gebruiken, ziet ons publiek dit 
soort plekken daarna met andere ogen. Wat eerst zo gewoon lijkt – een oude boom, een kikkerpoel, sporen 
van dieren, een open plek – blijkt ineens iets bijzonders. Als makers zien wij in de eigenheid, verrassingen en 
begrenzingen van deze plekken een bron van inspiratie om onze verhalen en ensceneringen te ontwikkelen.  

Voorbij grenzen. ’n Bries is niet puur op vermaak gericht, maar sluit aan bij de skills van de 21e eeuw: 
kinderen ondergaan ervaringen die vooral in sociaal, emotioneel en cultureel opzicht een toegevoegde 
waarde hebben. Zo worden kinderen gedwongen na te denken over onze rol ten opzichte van de natuur. In de 
ontdekkingstochten over het eiland lopen kinderen over boomstammen, klimmen in bomen, ruiken aan 
boombasten, zien de wereld op zijn kop, voelen aan brandnetels, leren wat eetbaar en wat giftig is, twijfelen 
over de echtheid van de spaghettiboom, en ontdekken dat de Schotse Hooglander jonkies heeft. Tijdens de 
interactieve theatermomenten worden kinderen geprikkeld en uitgedaagd om mee te doen. De stap naar het 
podium is eenvoudig: je hoeft alleen maar over die afgevallen dikke tak te klauteren. Voor sommige kinderen 
is dit de eerste keer dat ze kennis maken met ‘wilde natuur’ en met hun eigen grenzen.   

Dichtbij en laagdrempelig. ’n Bries is voor iedereen, dus houden we het graag eenvoudig en toegankelijk. Het 
podium is een open plek in de stad, geen afgesloten zaal. Ons theater oogt vanzelfsprekend. Kinderen uit alle lagen 
van de bevolking gaan erin mee en vinden het bijzonder leuk. De acteurs zijn - zelfs in hun rol - bereikbaar.  
Ook financieel wil ‘n Bries voor bezoekers toegankelijk blijven: juist de kinderen uit de achterstandswijken 
hebben een grote behoefte aan dergelijke uitjes. Daarom vragen we fondsen en subsidies aan.  

Het liefst zien we dat elk Rotterdams kind de wilde natuur ‘om de hoek’ gaat opzoeken. Als 
theatergroep kunnen we niet de werkelijkheid veranderen, maar wel de beleving ervan. We willen dit gevoel 
– dat de natuur in je eigen wijk ligt – creëren door de kinderen van scholen in de buurt van het 
Brienenoordeiland te laten lopen naar het eiland. 

Duurzaam, sober en doelmatig. We werken hierdoor met kinderen aan de toekomst van de stad en dus is 
duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend. Voor onze decors gebruiken we vaak tweedehands spullen of afval. 
Als tussendoortje bieden we de kinderen ecologische appels. Het klokhuis gooien ze in de natuur en horen 
dat er door de zaadjes van de appel nieuwe bomen kunnen groeien. Door te doen en zien leren kinderen. We 
reiken de kinderen waarden aan zoals respect voor de natuur en verantwoord omgaan met afval.   
Voor ons betekent duurzaamheid dat we sober en doelmatig omgaan met de beschikbare financiële middelen. 
We maken geen spektakelshow, maar klein en krachtig theater. Mede daardoor kunnen we relatief goedkoop 
werken. 
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Vlieg en Taal 2021 
 
 
 

   
 

   
 
 
De kinderen worden nieuwsgierig gemaakt door dichteres Roos: ‘een roos is een roos is een roos’. 
Vlieg vertelt de kinderen over zijn ervaringen op het eiland. 
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Stichting 'n Bries heeft 5 weken lang totaal 17 groepen ontvangen van de groepen 3, 4,5 en 6 voor scholen 
die in de omgeving van het Brienenoordeiland liggen. De gemiddelde groepsgrootte was 30 kinderen per 
voorstelling. Het programma duurde zo’n 3 uur.  
De kinderen zijn meegenomen in twee verhalen, die elk op een andere manier de natuur als basis hebben. 
Door interactief spel zijn zij betrokken bij de behoefte van ‘Vlieg’ en ‘Roos’ om in de natuur te zijn. De 
kinderen zijn onderdeel van de voorstelling doordat vogel ‘Vlieg’ en dichteres ‘Roos’ hen hebben ingezet als 
karakter. Roos heeft de kinderen laten luisteren in het zand en laten kijken naar woorden onder de bomen. 
De kinderen ontmoetten eerst Dichteres 'Roos' en Vogel 'Vlieg'. Daarna leerden ze een lied van Roos en 
klommen ze in bomen en keken onder struiken. Later zagen ze op onder de bomen weer Roos. De andere 
groep leerde Vogel 'Vlieg' kennen die zij eerder op de fiets voorbij hadden zien komen.  
 
Onderweg van de ene speelplek naar de andere attendeerden begeleiders de kinderen op de natuur, zodat de 
kinderen al wandelend en onderzoekend op zoek gingen naar sporen en planten. Ze tekenden zelf hun eigen 
sporen in het zand met een stok. Er werden wonderlijke momenten in de natuur tussen de graafmachines 
door en vers geasfalteerde paden beleefd. Aan het einde van kwamen de groepen bij elkaar en namen 
afscheid van Roos en Vlieg en hebben zij momenten aan de kinderen gegeven om dichter bij de natuur te 
komen. De nieuwe voorstelling is uitgevoerd conform de huidige coronaregels.  
 

   
 
Ook dit jaar kwamen er veel positieve reacties van kinderen en leerkrachten.  
Reactie kinderen: 'ik wil hier blijven, ik wist niet dat het zo'n leuke dag zou zijn!' 'ik heb net de opa van 
Vlieg zien liggen en hij was dood!' 
 
Alle scholen hebben heel erg positief gereageerd. Vooral omdat er weer iets georganiseerd werd buiten in de 
natuur. Taal werd als belangrijk onderdeel gezien van het programma van 'n Bries. 
We hebben dit seizoen ook er een muzikant bij gehaald en de groep muziek laten maken als een orkest. Roos 
zong met de kinderen en gaf het ritme aan, Guy maakte muziek en liet de kinderen klappen en met takken 
trommelen.  
 
‘We willen volgend jaar weer meedoen. We komen liever lopend om de kosten laag te houden. 
Inspelen vanuit Jenaplanschool op de verwondering en beleving staat hoog aangeschreven bij onze school, 
daarom vinden we de voorstelling heel fijn, omdat we al bewegend en ontdekkend leren. Fantastisch om te 
zien hoe 'n Bries erop inspeelt, dat vinden de kinderen geweldig.  
(Meester Baarsschool -Jenaplan: Judith Kuipers) 
 
‘Erg enthousiaste reacties van de kinderen. Wel ver lopen vanuit Feijenoord, ook geen leuke aanlooproute.  
Ik zou nog meer inspelen op taal in combinatie met het ontdekken. Dat vinden de kinderen heel leuk en leren 
daardoor.’ 



 

 7 

(Agnesschool: Tonia Koster) 
 
‘Het inspelen op de natuur en het theatergedeelte is een mooie combinatie. Ook vooral in combinatie met 
beweging.’ 
(De Sleutel: Schakelklassen Shanti Dewki) 
 
‘Voor kinderen van onze school, die beginnend Nederlands leren, vinden wij deze vorm van woorden leren 
heel waardevol. Dat mag nog meer. Het theatrale en het spelen met taal vinden we perfect. De grootte van de 
groepen was dit jaar ideaal. We hebben liever een kleinere groep van 20 leerlingen, zodat kinderen de juiste 
aandacht krijgen. Dat bevordert de groepsdynamiek, met als gevolg meer concentratie. 
De graafwerkzaamheden op het eiland waren af en toe hinderlijk. Hoe dan ook willen we volgend jaar er 
weer bij zijn!’ 
(Theresiaschool - Rick Hendrikse) 
 
‘Avontuurlijke tocht, inhoudelijk programma! Volgend jaar weer met meer groepen. We staan open voor een 
aanbod van 4 keer voorstellingen waarin ze kennis maken met de natuur, het woord, struinen en jullie 
voorstelling. De kinderen mochten bij het warme geen water drinken bij Buitenplaats. Jammer dat ze daar 
niet naar toilet mochten.’  
 
Tips en aanbevelingen van de scholen: 

• Sommige leerkrachten zeiden het programma best pittig te vinden voor de leeftijdsgroep, vooral 
kinderen die nog niet eerder in de natuur zijn geweest. 

• Een aantal scholen zouden het leuk vinden om al in de herfst de voorstellingen te bespreken.  
• Groepsgrootte van max 40 kinderen per voorstelling. 
• Met een pontje van het vaste land naar het eiland. De voorstelling op de pont laten beginnen. 
• Vast openbaar toilet, met name voor de meisjes. 
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Realisatie 
 
17 voorstellingen, 6 scholen 
Duur voorstelling: 3 uur. 
2 Kunstenaars: acteur ‘Vlieg’ en dichter ‘Roos’.  
2 groepen van 15 kinderen die ‘Vlieg’ en ‘Roos volgen op hun tocht en in hun proces.  
2 begeleiders per groep: 1 vrijwilliger per groep en een leerkracht die de kinderen kent.  
 
 
Roos  is een dichteres die de natuur nodig heeft om (muzikale) gedichten te kunnen 

maken. 
Vlieg     is een vreemde vogel die de kinderen inwijdt in het vogelbestaan. 
Woorden  zijn de kinderen die door Roos woorden worden. Hierdoor kan Roos spelen 

met taal en krijgt het gedicht vorm. 
Stokvogels  zijn kinderen die door Vlieg Stokvogels worden doordat ze allemaal een 

vogel op een stok krijgen en uitgedaagd te worden om te worden zoals Vlieg. 
 
De kinderen ervaren woorden doordat Roos teksten en gedichten voordraagt. Door herhaling en expressie 
ervaren de kinderen, ritme en klank in de natuur. Roos laat zien dat je je zintuigen kunt gebruiken om leuke 
woorden te maken. Vanuit de waarneming in de natuur worden van woorden zinnen gemaakt en 
voorgedragen. Roos maakt van de kinderen Woorden. Door spel probeert Roos hen te verleiden een woord te 
vinden.  Als de kinderen Woorden geworden zijn, dan laat Roos de kinderen, de ‘woorden’ van betekenis 
veranderen en een gedicht worden. De ‘Woorden’ ontdekken zo dat ze verschillende dingen kunnen 
betekenen. Roos laat Woorden hun betekenis te laten voelen en ze is blij als Woorden een mooie zin maken, 
Die dan als een lied over het eiland klinkt. Maar soms raakt zij ook gefrustreerd als zij het juiste Woord niet 
kan vinden. 
 
De ontmoeting met Vlieg is veel fysieker en ging om (over)leven, bewegen en vrij zijn en wordt door de 
kinderen beleefd als avontuur. Vlieg wordt door de kinderen ontdekt in een boom, nadat zij een spoor hebben 
gevolgd met hun vogels op 'n stok. Doordat Vlieg de Stokvogels meeneemt van hier naar daar leerden zij 
hem beter begrijpen.  
 
Doordat Roos en Vlieg van de kinderen karakters maken tijdens de voorstelling worden zij co-creatoren van 
de voorstelling. 
Op verzoek van de scholen hebben we twee voorstellingen meer gespeeld dan oorspronkelijk gepland. 
 
 

 
 



 

 9 

 
Begroting 
 
Omdat we enerzijds minder fondsen ontvingen en anderzijds twee voorstellingen meer uitvoerden, was het 
noodzakelijk iets te schuiven binnen de begroting. De verschillen zijn echter redelijk marginaal gebleven. 
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