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’n Bries; Theater met het getijdenpark als podium 
 
Verantwoording ‘n Bries theaterprogramma in de natuur ‘Half op weg’ 2022 
 

 

 
’n Bries bestaat dit jaar 10 jaar! We zijn ooit begonnen in 2011 in het kamphuis de Arend en 
Zeemeeuw dat nu Buitenplaats is geworden. Wat in 2011 begon met de Cultuurprijs IJsselmonde 
ontwikkelde zich in korte tijd tot een eigenzinnig en uniek evenement dat honderden bezoekende 
kinderen per jaar trekt. Het Eiland van Brienenoord is de thuishaven. Deze voorheen vergeten 
stadsrand en hangplek, is onder andere door ‘n Bries herontdekt als bijzondere natuurplek midden in 
de stad. 
 
Speciaal voor dit lustrum hebben wij met twee voorstellingen gemaakt. Deze twee voorstellingen 
hebben we afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo hebben we voldaan aan de behoefte van 
een aantal scholen, die eerder onze voorstellingen bezochten, om meerdere jaren achter elkaar op 
bezoek te komen op het Brienenoordeiland.  
Bovendien hebben we wij ons in deze editie nog meer dan in andere edities laten adviseren en 
ondersteunen door deskundigen op het gebied van taal- en cultuurontwikkeling bij kinderen én 
curricula in het basisonderwijs.  
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Subsidie- en fondsenaanvraag. Een Bries wordt niet structureel gefinancierd. Jaarlijks werft ’n Bries 
gelden via gemeentelijke subsidies en bij diverse (Rotterdamse) fondsen. 
Het bestuur bepaalt waaraan de stichting de financiën besteedt. Dit houdt in de praktijk in dat ’n 
Bries alleen geld besteedt aan de projecten waarvoor fondsen en subsidie worden aangevraagd. Er 
worden sowieso door afzonderlijke bestuursleden geen uitgaven gedaan van enige omvang zonder 
besluit van het bestuur. Stichting ’n Bries heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een batig saldo van 
€8000. Dit saldo is, zoals gebruikelijk, ingezet om de kosten van de voorstellingen te 
(voor)financieren. Bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden.  
 
Voor de voorstellingen van 2022 hebben wij in totaal €25.385 (76% van de ingediende begroting) 
toegezegd gekregen. Scholen die de 17 voorstellingen hebben gezien, komen uit de wijken 
Pendrecht, Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. 
 

Dwalen met taal 240 kinderen Half op weg 510 kinderen 
Meester Baarsschool 
4 voorstellingen 

17 en 22 mei Beatrixschool 24 mei 

de Sleutel 
3 voorstellingen 

25 mei, 2 en 8 juni de Sleutel 
2 voorstellingen 

30 mei en 16 juni 

  Gouden griffel 3 juni 
  Christofoor 

2 voorstellingen 
16 en 17 juni 

  Vivere 23 juni 
  Brienenoord 23 juni 
Familiedag 29 mei Familiedag 29 mei 
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Besteding De aangevraagde fondsen zijn in overeenstemming met bijgaande verantwoording 
besteed aan: Schrijven scripts, ontwikkelen workshops, schrijven lesbrieven, maken decors en 
kostuums, logistieke facilitaire werkzaamheden, werving scholen en PR. Acteurs, ontwikkelaars, 
regisseur, productieassistent, begeleiders, taalspecialisten, bouwers en sjouwers ontvangen een 
vergoeding voor hun werkzaamheden.  
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'n Bries is een avontuurlijk gezelschap dat kunst, theater en natuurbeleving samensmelt tot een 
totaalervaring voor een jong publiek. ‘n Bries werkt autonoom en in wisselende samenstelling aan 
eigen producties in de natuur.  
 
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 kunnen leren.  Hierdoor dragen wij bij aan een positieve houding ten 
opzichte van de door hun niet bewust ervaren omgeving en natuur. Bovendien beoogt ’n Bries op 
speelse wijze een bijdrage te leveren aan de bestrijding van laaggeletterdheid. 
 
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 jonge 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 vos of 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 begint 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.  

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 het 
natuurtheater en de kunstwereld, zowel gevestigde organisaties als autonome kunstenaars.   
 
De stadsnatuur in Rotterdam biedt veel inspirerende plekken waarvoor zowel kinderen als 
volwassenen veel te zien en te ontdekken valt. Door een van die plekken als theaterpodium te 
gebruiken gaat ons publiek voortaan al dit soort plekken met andere ogen zien. Wat eerst zo gewoon 
leek – een oude boom, een kikkerpoel, een open plek – blijkt ineens iets bijzonders te zijn. We leren 
door te kijken en te bewegen. Onthouden door verwondering en nieuwsgierigheid. 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 je 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 gestimuleerd 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 basten van bomen, zien de wereld op zijn kop, voelen 
aan brandnetels, leren wat eetbaar en wat giftig is, twijfelen over de echtheid van de spaghettiboom 
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en ontdekken dat de Schotse Hooglander een net geboren kalf heeft. Tijdens de theater- en 
taalmomenten 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 en geen afgesloten zaal. Ons theater oogt vanzelfsprekend. Kinderen 
uit alle lagen van de bevolking gaan erin mee en vinden het leuk en anders. 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. 

Onze Kernwaarden zijn duurzaam, sober en doelmatig. We werken hiervoor 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 
en iets te drinken. Het klokhuis gooien ze in de natuur en horen ze dat er door de zaadjes van de 
appel nieuwe bomen kunnen groeien. Door te doen en te 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. En bouwen voorts door op de ervaring en wensen van voorgaande 
jaren. 
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Onze voorstellingen in 2022 
 
Twee voorstellingen In ons 2e lustrum hebben wij twee voorstellingen gemaakt. Deze voorstellingen 
waren bestemd voor twee leeftijdsgroepen van het basisonderwijs. 
Wij hebben bij de ontwikkeling van deze twee voorstellingen heel goed rekening gehouden met de 
feedback die wij van de scholen ontvingen.  
 
De 22 voorstellingen zijn uitgevoerd in mei en juni 2022. Enkele scholen die, in december 2021, 
interesse toonden, bleken vanwege corona niet allemaal in staat om de voorstellingen te bezoeken. 
 
Half op weg 2022 is theater op het Brienenoordeiland voor kinderen die niet of te weinig met natuur 
en cultuur in aanraking komen verpakt in twintig voorstellingen waar struinen in natuur, spelen met 
taal en dwalen in theater belangrijke onderdelen zijn; aangepast aan de leeftijd van het bezoekende 
kind. Half op Weg is bestemd voor 8-9-10 jarigen. Bij Dwalen met Taal voor 6-7-jarigen ligt de nadruk 
op struinen in de natuur en wordt er spelenderwijs kennis gemaakt met taal. 

  
De voorstellingen Half op Weg en Dwalen met Taal integreerden elementen en ervaringen uit de 
twee pilots Be-in-Vloed (2019 en 2021) met taal. 
Met de feedback van de scholen en de opgedane ervaring zijn we aan de slag gegaan om een 
geïntegreerde voorstelling voor kinderen te maken. Onze voorstellingen zijn voor kinderen waarvan 
we weten dat die weinig met natuur en cultuur in aanraking komen. Ook bestemd voor kinderen die 
in schakelklassen zitten en op cultuur- en taalgebied nog onbekend zijn met hun nieuwe omgeving. 
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Voorstelling 1    
Dwalen met Taal: 6-7-jaar 
duur:    2 uur 
 
3 karakter:   Waar Zeg Ster en Grrmble 

     De Stem (speaker)  
Voorstellingen:  8  
Familievoorstelling:  1 
Begeleiders per groep 2  
Leerkracht   1 die de kinderen kent. 
Groepsgrootte   30 kinderen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorstelling van 2 uur in drie delen.  
1e deel: De Waar Zeg Ster ziet alles in haar (eigen) bol en zegt wat waar is. Alleen een ding 

kan ze niet zien en kan ze dus ook niet zeggen: waar wat niet waar is. Dat wil ze 
vinden! 

 
  Ik zeg waar. 

Ik zeg de waarheid. 
Ik zeg wat waar is. 
Ik zeg waar het is. 
Ik zeg waar het wat is. 
Ik zeg waar het waar is.  

 
2e deel:  Grrmble en Stem 

Grrmble kan een taal zonder mensen-woorden horen. Stem is zijn beste vriend 
geworden, maar hij merkt dat hij door velen niet wordt gehoord. 
Grrmbl weet waar het niet waar is en kan zich zo verbeelden en verwonderen, 
spelen en zich door zijn omgeving voor de gek laten houden (hij doet bijvoorbeeld 
alsof een tak een slang is, een wolk een bergtop, een auto een nest).  

 
3e deel:  Dwalen met taal- spelopdrachten verspreid over het eiland. 

-zoeken naar aanwijzingen van de Stem. Woorden van klanken maken en woorden 
om draaien, andere samenstellingen maken van dingen Soms klinkt de Stem opeens 
ergens vandaan. 
-met de spelregels op schatkaart de weg zoeken naar de Bizonpaal 
- het lied ‘Waar Is Het Niet voor de Waar Zeg Ster’ samen zingen 
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Hij vraagt de kinderen hem De Stem (Waar is Het Niet) zichtbaar en hoorbaar te maken voor de Waar 
Zeg Ster in een lied op een speciale plek op het eiland; zodat zij ook kan spelen (met woorden) in 
haar omgeving, of dat nou de stad is of het land. 
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Voorstelling 2:  
Half op weg:   7-8-9 jaar  
Duur:   2 uur 
3 karakters  Vogel, Reizigster en Hert 
Voorstellingen:  9 
Familievoorstelling:  1 
Begeleiders per groep 2  
Leerkracht   1 die de kinderen kent. 
Groepsgrootte   60 kinderen  
 
 
 
 

We hoeven niet alles geheel te zijn, de helft is ook goed. Niets is perfect. Maar zo komen we er wel. 
Het is een begin. Half op weg is doorgevoerd in het stuk: een halve auto, halve kostuums, dingen 
kloppen maar voor de helft. Uiteindelijk kan Reizigster de weg in de bewoonde wereld niet vinden. 
De auto krijgt een andere bestemming en wordt overgenomen door de Vogel die er ‘zijn’ plek van 
maakt. 
 
Reizigster, een verdwaalde ontheemde vrouw, heeft 2000 km gereden om het eiland te redden.  
De vrouw begint zich hardop vragen te stellen en begint te dwalen (in haar hoofd/ in de wereld) 
De werkelijkheid klopt niet met wat haar droom/doel was. ‘Ik dwaal in mijn hoofd, ik ben een 
verdwaler. Ik verdwaal in taal, ik verdwaal in mijn hoofd in een boek verdwaal ik, in mijn fantasie. 
Verdwalen in dromen. Ik dwaal door de natuur. Oef, ik dwaal af. Mooi he?  Om te verdwalen in je 
eigen taal, in je eigen (wacht) wereld, hier ver vandaan. Als ik rondkijk, tuur, ontdek ik - en 
weet.’Maar de auto krijgt pech. Het lijkt erop dat mijn reis hier eindigt. 
‘Eigenlijk begrijp ik nog weinig van deze reis. Was het wel wijs om zo’n eind te reizen? Ik ben toch 
niet zo vrij met autorijden. Raar: het ene is met een kort ei en het andere met een lange ij. Ik blijf er 
met mijn aandacht niet bij. Kijk, uiteindelijk raak ik door mijn twijfels altijd alles kwijt. Is dit met een 
kort ei en het andere met een lange ij? Mijn eigenwijze gedachten, Kijk! Op één rij krijgen, door - 
snijden en daarna bevrijden, Ze gaan een eigen leven leiden. Kijk ik reis van een hoop lange ij-en naar 
kort ei-en!’ 
 
Vogel bekijkt alles vanuit een ander perspectief en benadert het probleem van de vrouw daarom ook 
anders. ‘Ik heet Spreeuw. ‘Ik kom hier al heel mijn leven’ Stil eens, luister eens, daar, stil eens, echt 
stil,  ik hoor…mijn vrienden. Kraai, ja hij knerpt luister maar goed, En daar heb je Merel zij zingt zo 
ontzettend mooi en de Koekoek zegt koekoekoek Als jullie luisteren hoor je het ook. De gans gakt.’  
Vogel is op zoek naar een nieuwe plek. ‘Stormen vallen op bomen, grote reuzen hakken bomen om, 
mijn nest viel ook uit de boom, alles kapot. Ik trek verder tot ik een fijne plek heb.’ 
 
Hert komt aangestormd op de plek die Vogel heeft gekozen om een nest te maken. Vogel vraagt aan 
haar hoe zij heet. Hert antwoordt ‘Hert’, maar Vogel verstaat hem niet goed en noemt haar steeds 
Het. Je heet toch Het?  ‘Ik heet geen Het maar Herrrt.’ Vogel vraagt zich hardop af en verliest zichzelf: 
‘Wat is een Het? Ik ken wel een hij en een zij, maar geen het.’  
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Lesbrieven. De leerkrachten hebben vooraf inzicht in de voorstelling gekregen waardoor het duidelijk 
wordt waar de groep naar toe zou gaan. Met de lesbrief hebben de leerkrachten de kinderen kunnen 
voorbereiden op de voorstelling. 
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Reacties leerkrachten 2022 

De meeste scholen van dit seizoen willen voor volgend jaar weer meedoen. Zeer positieve reacties 
vanuit kinderen en leerkrachten. 

mstr Baarsschool 
-Graag volgend jaar weer, erg leuk en goed wat jullie doen. 
-Leuk programma, kijk maar naar de kinderen, zij vinden dit veel leuker dan naar een pretpark. Hier 
mogen ze zelf ontdekken en leren. Ze kunnen alles buiten beleven, leren en doen. Belangrijk! 
Insecten zoeken en noemen, het lied wat ze zingen, woorden leren terwijl ze bewegen, alles is goed. 
Volgend jaar weer! 
-Omdat onze school komt lopen, 20 min en ruim 2 uur op het eiland, is het fijn toiletten te hebben op 
het eiland! Hoe kan dat nu dat kinderen in de bosjes moeten en wij ook? Dit is ook best gevaarlijk, je 
weet nooit wat er gebeurt. 
 
Van Brienenoordschool 
-Natuur bezoeken noodzakelijk voor kinderen en minstens 1x per jaar of zelfs vaker. 
Alleen eenvoudig theater en beleving van de natuur is genoeg er gebeurt zoveel met de kinderen. 
Voorkeur werken in kleinere groepen. 
 
Basisschool de Sleutel: 
-Wat een leuke ochtend hebben wij gehad, alle zintuigen werden geprikkeld. Dit is voor veel 
kinderen niet gewoon, wandelen door de natuur, bloemen, beestjes, bomen daarvan kennen ze geen 
enkele. 
-Erg leuk, supermensen als begeleiding. Voor onze kinderen is het echt nieuw en meestal niet bewust 
van gevaar en grenzen. Theater komen ze al niet of bijna nooit. 
-Geweldig naast het programma wat ze allemaal zien in de natuur, babykalf, bomen klimmen, zo 
dichtbij en een geweldige ochtend. 
-Wat heerlijk dat je in de stad in de natuur kan zijn!  Ik vind het zo leuk de kinderen te zien, zo blij te 
zijn en ook nog ervan kunnen leren in wat ze zien. Vanuit school is er echt meer nodig qua 
Natuurbeleving voor kinderen in de Bloemhof Feijenoord. Dus ga door! 
 
Ideeën die zijn aangedragen door leerkrachten voor volgend seizoen: 
Keuze kunnen maken naast de leeftijdsgroepen maar ook over de inhoud van het aanbod: 
-alleen het struinen over het eiland en theatraal onderzoek naar de natuur. 
-programma aangepast aan niet sprekend Nederlandse kinderen die in een schakelklas zitten 
-theater en verkenningstocht en onderzoek in de natuur. 
-Theater en Sportprogramma 
 
 



12 
 

 

 
 


