UITNODIGING
THEATERVOORSTELLING BINT
De NVA Regio Utrecht en Balans Utrecht nodigen u uit voor de
voorstelling Een indiaan in huis van Theatergroep Bint, vrijdagavond 6 oktober 2017 in het ICOONtheater in Amersfoort.
Theatergroep Bint speelt de voorstelling ‘Een indiaan in huis’, een herkenbare en
ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije omgeving.
De voorstelling is speciaal bedoeld voor mensen die te maken hebben met autisme
(ouders, hulpverleners, leerkrachten.) Op basis van verhalen en ervaringen van ouders is
deze voorstelling tot stand gekomen.
Casper weet alles van Indianen en het liefst ordent hij elke dag de veertjes van zijn
indianentooi. In de wereld van de Indianen is alles overzichtelijk. Maar voor zijn ouders
is deze indianenwereld soms lastig. Hoe is het om een indiaan in huis te hebben?

POW-WOW
Geheel in de traditie van de indianen volgt na de voorstelling een pow-wow: dat is een
bijeenkomst van wijze indianen die hun krachten bundelen. Bint nodigt het publiek hierbij
uit hun eigen ervaringen uit te wisselen. Dit gebeurt met behulp van prikkelende kaartjes
en simpele regels.
Theatergroep Bint is opgericht door twee betrokken theatermaaksters, Hetty Willems
en Bartelijn Ouweltjes. Beiden ronden ze in 2005 de Academie voor Drama in Eindhoven
met succes af. Met theatergroep Bint willen ze theater gebruiken om contact tussen
mensen te bevorderen.
‘In mijn werk als groepsleidster en gezinsbegeleider van autistische kinderen zag ik
vaak hoe lastig gezinnen het soms hebben. Bovendien merkte ik dat het uitwisselen
van ervaringen van onschatbare waarde is. Daar wilde ik met Theatergroep Bint iets
mee doen,’ vertelt Hetty. ‘En dat gaat verder dan alleen een mooie voorstelling maken.
We vinden de randprogrammering na de voorstelling heel belangrijk. In dit gesprek is er
ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, vragen en tips, zodat ons publiek ook echt
iets meeneemt na de voorstelling.’
Meer informatie over deze voorstelling: http://theatergroepbint.nl/indiaan-in-huis

VRIJDAG 6 OKTOBER 2017. OUDERS EN KINDEREN ZIJN WELKOM!
ICOONtheater, Leeghwater 1-3, 3825 MR Amersfoort.
19.30 uur (inloop 19.00 uur).
€ 5,00 voor leden van NVA/Balans, voor niet-leden € 10,00
Als u deze avond lid wordt van Balans of NVA en meteen het
lid maatschapsgeld voldoet, betaalt u eveneens € 5,00 entree.
Ticketverkoop: U kunt uw kaartjes bestellen via de website van de
Nederlandse Vereniging voor Autisme: www.autisme.nl/bint
Locatie:
Aanvang:
Entree:

Deze thema-avond wordt georganiseerd door de Regio Utrecht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en de afdeling Utrecht van Oudervereniging
Balans (voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag).

MEER OVER DE NVA EN BALANS:
WWW.AUTISME.NL
WWW.BALANSDIGITAAL.NL

