
Persbericht 
HEIM ontPOPt presenteert: Tegenpolen 

Kids uit de Amsterdamse Transvaalbuurt schitteren in  
een theatrale reis langs uitersten en de ander in jezelf 
25 (try out), 26 (première), 29 maart en 1 april 2015 

 
Maandenlang hebben ze geschreven, gerepeteerd en gebouwd. Nu is het zover! Op 
26 maart gaat Tegenpolen in première, een ronkende voorstelling bedacht, gemaakt 
en gespeeld door kids tussen de 7 en 13 jaar uit Amsterdam Oost. Samen reizen ze 
af naar Tegenpolen, een land hier ver vandaan. Onderweg doen ze de ene na de 
andere ontdekking. Dat een tegenpool voor iedereen iets anders betekent. Dat jouw 
tegenpool veel zegt over jezelf. Dat je je eigen werkelijkheid kan bedenken. En de 
magie van toneel. Tegenpolen is een theatrale reis langs uitersten en de ander in 
onszelf.  
 
Voor Tegenpolen bedachten de kids het concept, schreven de tekst, bouwden het 
decor en ontwierpen de kostuums. Regisseur Mariken Bijnen en het 
kunstenaarscollectief Moving Arts Project (MAP) verzorgden de begeleiding.  
 
Tegenpolen is de derde editie van HEIM OntPOPt, een community arts project 
waarbij creatieve ideeën van bewoners uit de Transvaalbuurt tot bloei komen, 
ondersteund door MAP. Zo heeft talent uit de wijk een podium en krijgen bewoners 
op een laagdrempelige manier toegang tot kunst en cultuur in een buurt waar dat 
niet vanzelfsprekend is.  
 
HEIM OntPOPt is onderdeel van het grootschaliger kunstproject HEIM in Transvaal 
waarmee MAP sinds 2012 actief is in de Transvaalbuurt. In juni 2015 presenteren zij 
op het Steve Bikoplein in Amsterdam HEIM Romeo | Julia met acteurs uit de 
Transvaalwijk en omstreken. Meer weten of wil je meedoen? Alle inzet voor en 
achter de schermen is welkom! Zie heimintransvaal.nl/romeojulia 
 
Cast 
Bonnie Goudriaan, Joën Goudriaan, Kyomi Keyer, Uriel Gallardo, Sakina Boureqba, 
Valentina Caporossi.  
Gastoptreden: Ko Oelslager.  
 
Speeldata 
Woensdag 25 maart  17.00 uur Tugela85, Tugelaweg 85, Amsterdam  Try out 
Donderdag 26 maart 17.00 uur Tugela85, Tugelaweg 85, Amsterdam  Première 
Zondag  29 maart 16.00 uur Oostblok, Sajetplein 39, Amsterdam 
Woensdag   1 april  19.00 uur De Kraal, Paradijsplein 2, Amsterdam 
 
Inloop  half uur voor de voorstelling 
Kosten  €2,50 (meer mag!) 
Reserveren office@movingartsproject.nl 
Kun je niet wachten tot de voorstelling? Volg ons op Facebook.com/heimintransvaal 
of Instagram.com/HEIM_in_transvaal. 
 
Tegenpolen Team 
Regie     Mariken Bijnen  
Decor     Janine Toussaint 



Flyer    Noud Verhave  
Projectbegeleiding   Diane Elshout  
Productie-assistentie  Gina Broeders 
 
HEIM ontPOPt is een initiatief van Moving Arts Project, het kunstenaarscollectief van 
Janine Toussaint, Noud Verhave en Diane Elshout, en wordt mede-mogelijk gemaakt 
door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, AMVJ Fonds, Stadsdeel Oost, Tugela85 
en Moving Arts Project. 
 
Contact 
Moving Arts Project @ Tugela85 
Tugelaweg 85 
1091 VN Amsterdam 
06 20 43 89 29 
info@heimintransvaal.nl 
www.heimintransvaal.nl/romeojulia 


