
Familievoorstelling van Hoge Fronten / Lieke Benders

In samenwerking met Joke van Leeuwen



‘niet vergeten’ is een voorstelling over kostbare herinneringen én dingen die je liever vergeet. Op een 
koptelefoon klinkt een stem die jou aanspreekt. Ze spoort je aan mee te zoeken, te voelen, te ruiken of 
te onthouden. Om een herinnering niet te laten vervliegen, moet je die regelmatig tevoorschijn halen en 
oppoetsen. Daarom zitten oude mensen vaak herinneringen op te halen. Ze hebben er veel. Als je zeven 
bent heb je er veel minder. In je hoofd heeft de kast voor de herinneringen nog veel lege laatjes. En de 
laatjes van je eerste jaren, daar zit al haast niks meer in. Die laatjes zaten niet goed dicht. Wat erin zat 
is er weer uit gevlogen. Dat krijg je met hersenen die nog maar net zijn begonnen. In ‘niet vergeten’ delven 
we herinneringen op, met alles wat we kunnen gebruiken en maken zo een familievoorstelling om niet 
meer te vergeten. In deze voorstelling wordt gebruik gemaakt van koptelefoons.

Speellijst     
30 augustus Heerlen (première)  I  31 augustus Heerlen  I  1 oktober Tilburg  I  9 oktober Almere 
11 oktober Oud Turnhout  I  16 oktober Maastricht  I  6 november Rotterdam  I  20 november Eeklo  
26 november Hasselt  I  3 december Leuven  I  17 december Amsterdam 
Daarnaast worden er besloten schoolvoorstellingen gespeeld in Nederland en België. 

Na de voorstelling nodigen we je uit nog even te blijven hangen in de foyer. Je vindt er een herinneringen-
machine. In ruil voor jouw eigen herinnering, mag je er één adopteren. Ga naar www.hogefronten.nl 
of www.facebook.nl/hogefronten voor extra informatie, een uitgebreide speellijst, voorbereidingsmateriaal, 
foto’s, weetjes, geheugenexperimenten, kijkjes achter de schermen en meer!

Concept en regie: Lieke Benders
Tekst en stem: Joke van Leeuwen
Spel: Marie Groothof en Ad van Iersel
Geluidsontwerp: Jolle Roelofs
Dramaturgie: Peter Anthonissen
Met speciale dank aan Dr. Henry Otgaar (Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University),
Otje van der Lelij en Toneelgroep Maastricht.

Eerder werkte Lieke Benders voor de voorstelling ‘niet wiet, wel nel’ met een reeds 
bestaande tekst van Joke van Leeuwen. Deze voorstelling (een coproductie met Tmg Lap) 
won in 2013 de Nederlandse jeugdtheaterprijs de Zilveren Krekel. 

Een productie van Hoge Fronten/Lieke Benders in coproductie met Cultura Nova en 
het Elisabeth Strouven Fonds. Mede mogelijk dankzij subsidies en bijdragen van:

Hoge Fronten/Lieke Benders neemt deel aan ‘Limburg helpt onvergetelijk’ 
en ondersteunt met de verkoop van vergeet-mij-nietjes het Alzheimeronderzoeksfonds Limburg. 

Vormgeving: Roos Veenkamp
Kostuumontwerp: Jorine van Beek
Techniek: Thierry Wilders
Productie: Maartje Austen
Tekening voorzijde: Joke van Leeuwen


