Evaluatie bezoekers Sjold
Totaaloverzicht:
- 6 voorstellingen, uitverkocht, 630 toeschouwers totaal
- respons evaluatiekaarten: 456 (72%)
- matig:
3 ( 1%)
- voldoende: 15 ( 3%)
- goed:
160 (35%)
- heel goed: 278 (61%)
Zaterdagavond 25 maart 2017
80 reacties (van 105 bezoekers)
3 voldoende
- vond de muziek er tussendoor te hard en storend. Voor ’t stuk geweldig gespeeld.
Spelers waren zeer goed
- vond het heel goed gespeeld
25 goed
- knap gedaan; lijkt me moeilijk met allemaal “losse” stukjes zo’n verhaal ook echt een
verhaal te maken. Ik heb genoten.
- Zeer goed gespeeld en fijn met verschillende culturen en ook van iedere leeftijd
- Apart
- Het is een geweldige voorstelling
- Hoe krijgen jullie de mensen bij elkaar; zo verschillend en so samen in een compact
geheel; perficia
- Mooie afwisseling in situaties, leeftijd, cultuur en leefsituatie (allenstaand, gescheiden);
mis alleen een hooppvalle afsluiting, m.a.w. en hoe nu verder, hoe ziet de toekomst
eruit!; mooi affiche en mooie “banners”
- Mooi vanwege zorgvuldiheid; prachtige beelden; mooi divers gezelschap; stoer om zo’n
onconventionele vorm te gebruiken; door versnippering van scenes miste ik
zeggingskracht
- Het was weer een gezellige boel. Top!!!!!!
- Super trots op allen! xxx –
- Goed! Afwisselend, einde is een beetje abrupt
- Veel plezier met de volgende voorstellingen!
- Veel plezier en zet um op! X X
- Supermooi beeld! Net een echt schildertij. Het was soms wel echt moeilijk om het plat
Maastrichts te verstaan
- Dankjewel voor deze mooie voorstelling!!! De sfeer en de beelden waren heel mooi en
het was een super spannende avond.
- Verrassende teksten; heftige openbaringen; reele contrasten. Dit alles wordt
ondersteund en versterkt door de mooie vormgeving. Bedaank!
- Mooi om te zien hoe de verhalen van mensen verweven zijn in dit stuk. Puur gespeeld.
Porfessionele setting (kostuums, decor, haarstyling) tilt de voorstelling boven
voorafgaande voorstellingen uit. Mooi om te zien dat de acteurs van het eerste uur

weer meedoen. Theater a/h Vrijthof, tja ….. Leuk idee om aan het eidne vd voorstelling
nog rondom de tafel te blijven maar “veer misse un potsje beer”.heel leuk om te zien.
Eindelijk heb ik mensen plat Maastricht praten horen. Helaas verstond ik de grapjes
niet, maar ik vond het toch prachtig om jullie te zien spelen. Gefeliciteerd!
52 heel goed
- Ik vond het heel leuk! Het was een goed verhaal. Hoe het dagelijks in het leven gaat!
Het mag wel iets langer duren want ik vond het echt top!
- In een woord geweldig
- Toppie
- Geen opmerkingen, gewoon TOP
- Het was top!
- Kostuurms prachtijg; posters beel ook geweldig! Negatief echte sigaret
- Niks op aan te merken! Zeer goed stuk! Zeker blijven doen, vooral persoonlijke zaken.
Top jongens!
- Ijzersterk! Zeer persoonlijk en medelevend. Boeiend om te zien en horen. Toppers!
- Ga zo door. Het was thuiskomen (J & M?)
- Decor, kleding, rekwisieten, op bouw, …, …, …,: allemaal uit de kunst; conclusie:
CHAPEAU!
- Helemaal top, zeer herkenbaar met de persoonlijke verhalen. Totaal beeld en muziek
heel pakkend. Compliment.
- Goed gedaan! Gefeliciteerd
- Heel goed gedaan!
- Geweldige voorstelling! Op na de volgende
- super!!!
- Geweldige voorstelling!! Op na de volgende! XX
- Geweldig; uit het leven gegrepen!
- Bij binnenkomst al gheel nieuwsgierig wta het gaat worden; dat sowieso al bij het zien
van de poster. Fantastisch, de tegenstelling tussen de overdaad op tafel a la
zeventiende eeuw en dan de angst voor de post, die je weer met de neus op de feiten
drukt. Goed gespeeld! Ik heb genoten! Kijk uit naar de volgende! (Judith M.)
- Heel zwaar stuk! Zeer goed bevallen, een hele eye opener voor de gewone mens.
- Super
- Hele leuke spontane groep; ga zo door!!!
- Het was leuk opgezet
- Het was heel erg leuk
- Het was heel indrukwekkend en echt super gespeeld. Herkenbare thema’s! Kortom het
was fantastisch!!!
- Ik ben heel erg onder de indruk! Wat een talenten! Heel meeslepend en natuurlijk
gespeeld. Ben groot fan! (Manon P, T) en een kus aan de spelers;
- Geweldig met hele mooie vondsten en de rijkdom van het leven in samen aan tafel,
wreed verstoord door de prachtige postbode die uiteindelijk alles uiteenjaagt en de
rijkdom stuk maakt
- Ik heb zelf 8 jaar in de bijstand gezeten – heeeel herklenbaar ….! De onderlaag met haar
eigen toestanden, problemen en sores, afgescheiden van een bovenlaag die
commandeert zonder werkelijk begrip. En dan is men verbaasd als er allerlei
populisten de kop opsteken ….!
- Top!!

-

-

Een heel fijn gevoel van saamhorigheid. Een buurt waar je bij wilt horen. Mooie kleding
ook! En goed geregisserd!
Bedaank! Verrekespuutjes! ’n Veurstelling um nog dekser bij stil te soon.
Top gedaan, heel leuk
Super knap gedoon; hiel veul komplimente
Heel mooi! Uit het leven gegrepen
Hele leuke voorstelling
Super leuk, interessant, vaker doen!een mooie doorsnee van onze samenleving en dat
in een goede harmonie. Geweldig en heel veel succes. (H.B.)
Mooie afspiegeling van Mariaberg. Jong, oud, dik, dun, allochtoon … samen! Heel leuk!
Alles zat erin, oud, jong, problemen en humor. Uitzichtloos en toch hoop; succes met
jullie optreden! Knap gedaan!!
Ik heb desze theatervoorstelling bijgewoond in het teken van schuldhulpverlening. Het
was mooi om te zien hoe thema’s rondom schuld terugkwamen op een creatieve, maar
vooral ook herkenbare manier. Ook het Maastrichtse karakter was herkenbaar. Met
plezier heb ik deze voorstelling bijgewoond. Ik wens jullie alle succes! (Martijn W.)
Ik heb genoten en gefascineerd gekeken en geluisterd naar de diversiteit aan spelend
talent en indrukwekkende verhalen. Ze dwarrelen nog door mijn hoofd en zou er nog
heel veel langer naar willen en kunnen luisteren. Ook de vorm/kostuums zijn een ware
vondst, en gaven aan het geheel een dynamisch en indrukwekkend schouwspel.
Chapeau voor allen en succes! (Viviane W.)

Zondagmiddag 26 maart 2017
60 reacties (van 105 bezoekers)
1 voldoende
17 goed
- mooie teksten; prachtige vormgeving; goed gespeeld; Proficiat!!!
- geweldige prestatie voor amateur; mooi die bezetting van jong en oud; de boodschap is
duidelijk en hopelijk steekt het publiek er wat van op en neemt het mee naar huis
(Tilly?)
- leuke voorstelling; goed geacteerd
- leuke voorstelling; goede afwisseling humor en feitjes!
- Ga zo door! Veel succes!
- Was zeer goed
- Kom er maar mee in het Heugemerveld Roy (Thea)
- Goed gespeeld door echte mensen, mensen. Heb genoten
- Ga zo door
42 heel goed
- Prachtig gespeeld; ik was heel emotioneel ervan; succes verder
- Vondt het heel leerzaam en mooi
- Wil nog een keer terugkomen (Chris)
- Het was een fantastische “herkenbare” voorstelling. Wij wensen alle spelers heel veel
succes met de nog volgende voorstellingen. Chapeau! (Maddy W.)
- Perficia allemaal. ‘ne fijne middag gehad met fijn acteurs (Twajn W.)
- Dis is de werkelijkheid. Prachtig
- Geweldig gespeeld. Echt allemaal werkelijkheid. Triest dat armoede bestaat!
- Knap acteerwerk. Fantastische enscenering. Het leven zoals het is. Proficiat
- Schitterend gespeeld. Humor, muziek, hardheid, echtheid
- In het echt is het nog erger
- Mijn inziens optreden verzorgen voor deze instanties die voorbij komen in het
toneelstuk. Veel mensen in het publiek kennen dit al wel!!Het was een toch nog lichte
vorm, van de realiteit. Verder Chapeau!!!
- Top!
- Het was super leuk; goed gespeeld; voor herhaling vatbaar; Chapeau (Marion M,
Heugemerveld)
- Herhaling vatbaar; heel leuk
- Ze deden allemaal hun best op hun eigen manier
- Ik vond het heel goed. Goed verhaal. Jammer dat soms de anderstalige dames niet goed
te verstaan waren. Complimenten!
- Buitenlandse dames duidelijker richting publiek praten; prima voorstelling
- ’t is wel zo!! Mooi gespeeld, met overtuiging, was indrukwekkend, Veel Succes! (Willy
E.)
- Pakkende voorstelling met veel vaart. Armoede in beeld gebracht zoals het is. De
humor was venijnig, herkenbaar. Chapeau. Wat een stem van de “zanger”
- Heel herkenbaar! Samenstelling van de cast/groep realistisch. Complimenten aan de
“boetelenders”, die een absolute meerwaarde hebben in de voorstelling!
- Ik vond het goed geacteerd. Heel gevarieerd: dialect/NL; man/vrouw; Jong/oud;
Nl/buitenlanders. Levendig. Iedereen bleef acteren, ook al stond hij/zij niet in de

-

spotlight. Muziek en licht goed. Volume van acteurs goed hoorbaar. Ben benieuwd naar
het volgende stuk!! Succes
Ik vond het kippevel; ook dat juist wat niet gezegd werd. Ik ben geraakt en chapeau
voor de entourage; ook dat was top! (m)
Opmerking: van te voren aangeven dat er gerookt wordt voor mensen die hier niet
tegen kunnen
Herkenbaar; zeer aangrijpen; mooie voorstelling; chapeau; Saame goon veer deveur!
Heel ontroerend! Xxx
Geweldig. Heel realistisch; had een zakdoek nodig zo herkenbaar (.E.G ?)
Bijzonder mooi stuk, letterlijk uit het leven gegrepen.
Origineel, gevarieerd, eigen, oog voor detail, maatschappelijk relevant, Super!
Programma is voor meerdere doeleinde bruikbaar!
Beste mensen. Grote bewondering voor jullie spel. Ik hoop van harte dat jullie spel zal
bijdragen om de armoede de wereld uit te helpen. Tot ziens (M.E.)
Heel veel complimenten!

Vrijdagavond 31 maart 2017
80 reacties (van 105 bezoekers)
1 Voldoende
35 Goed
- Heel goed de praktijk op een speelse manier laten zien! Het zijn niet alleen schulden
waar mensen mee kampen. TOP
- Heel leuk gedaan
- Onderwerp spreekt tot de verbeelding. Soms wat druk. Heerlijk mestreechs
- Zeer originele en inspirerende theatergroep! Zulke diversiteit zie je (te) weinig en
moet gekoesterd worden. Ga zo door!
- Sjöld van alle kanten belicht! Sjiek gedaan!!
- Mooi vormgegeven Goed gespeeld! Fantastische regie. Echt een heel mooi stuk,
prachtig theater. Gefeliciteerd allemaal Op naar de volgende productie! Heel mooi, de
verschillende lagen in de stad “Het beschaafde Nederland”, de rauwe werkelijkheid Het
uitzichtloze. Jammer dat niet iedereen te verstaan is (ook dat is werkelijkheid).
- Bijzonder stuk! Chapeau! Jong en oud; confrontatie met minder bedeelden; de
werkelijkheid op de planken Succes met het vervolg (K+T?)
- Mooie beelden! Heldere boodschap! Complimenten aan alle spelers! Complimenten
voor decor en techniek! Het was ontroerend en uit het leven gegrepen!
- Zag ’t integratieprobleem; problemen van nu in Nederland; geborenenvan andere aard
dan de problemen van de Nederlanders; opbouw van de problematiek. Groot
compliment
- Ga zo door! Super!
- zeer creatief; zeer herkenbaar; mooie integratie diverse “doelgroepen”; Super! Succes
verder
- Top! Opvallend was de relatief “jonge” cast. Goede typetjes!
- Hiel leuk; leuk thema!
- Leuke voorstelling! Voor school hier naar toe gekomen. Samen met mijn werkplek
Welsun met team schuldhulpverlening hier naar toe gekomen. Was super!
- Indrukwekkend! Chapeau!
- Echt genoten. Goed gedaan
- Top presentatie vaan helaas un helle werkelikheid! Chapeaux.
- Herkenbaar; goed genoteerd
- gebaseerd op waar gebeurde verhalen!
44 Heel goed
- goed acteerwerk; diverse club; ga zo door!
- Iech waor oonder de indruk! Iech kin allein mer zegke Gaot zoe door!
- Origineel, confrinterend & schrijnendn. Top neergezet met z’n allen! Trots op jullie!
(Juliette C, kingfisher coaching Maastricht)
- Geweldig gedaan mensenChapeau mensen; goed gedaan
- Uitstekend gespeeld
- Prima voorstelling; heel goed geacteerd
- Super leuke avond gehad! Met veel plezier het stuk bekeken.
- Meer feiten over diversiteit van schulden; maar verder Super!
- Heel erg levensecht; Ga zo door!
- Heel goed voor een amateurgezelschap

-

-

Waanzinnig! Helemaal onder de indruk …..sjiek! Tot gauw, Anita vH 31/3/’17
Onderhoudend; verrassend; realistisch
Jammer dat het thema boordnodig is; geweldig gespeeld en geweldig bedacht;
proficiat; Gemma; Woonpunt
Aangrijpend; dapper
Boven verwachting!! Meeslepend; Josje G.
Ontroerend; Herkenning; Prachtig decor en lekker eten; Verdrietig dat in Nederland
nog steeds zoveel mensen + jongeren onder de armoedegrens moeten leven.
Indrukwekkend! Chapeau! Veur ’t publiek e sjoen theaterstök, mèt sjoen lui, sjoen
kostuums, decor, lach, meh este debij stèl steis wat achter al dat “decorum” es realiteit
sjuil geit, weurste ech gepak … Al kunne veer us eigelik neet veurstèlle wat de realiteit
èch is … Succes mèt noch väöl veurstellinge! Elly T
Prachtige voorstelling, een lust voort het oog Hartelijke Groet, Wilma de K
Ik heb genoten van jullie allemaal! Fijn al die verschillende “soorten” mens,. Bedankt en
ga zo door! Bea B
Goed gedaan. Vooral de buitenlandse vrouwen; Iran en Irak. Denk een moeilijke rol
Nico (?)
Helemaal perfect!!
Prachtige voorstelling, heeft me zeer geraakt. Mooie kostuums en aankleiding. Overal is
aandacht aan besteed. Aangrijpend spel van de acteurs. Hier wordt de wereld hopelijk
ietsje beter van! HEEL VEEL DANK!
Knap gespeeld! Actuele thematiek, maarc ook echt theater! Compleminte!
Heel herkenbaar, indrukwekkend, de echte verhalen, ontroerend komisch, zeer ludiek
en professioneel
Dapper, aangrijpend ; fantastisch concept
Zeer goede enscenering! Zeer pakkend en veel samenkomende thema’s. Deed me veel.
Super!
Uit het leven gegrepen! Heel sterk stuk; herkenbaar, goed tempo in de voorstelling! Ga
zo door! Chris M
Ga zo door. Fantastisch
Heel apart; aanders; geweldig inein gezat; gaot zoe door! Jo B
Geweldig ga zo door. Ik heb genoten. Super dat er ook mensen met een andere
nationaliteit meedoen. Jong en oud; chapeau
Ik heb veel respect voor jullie allemaal. Super hoe jullie de boodschap en leven over de
buhne brengen. Complimenten. Jan C, Wooupunt
Excellent
Excellent

Zaterdagavond 1 april 2017
81 reacties (van 105 bezoekers)
1 Matig
2 Voldoende
- Leuke personages, goed geacteerd, de grappen of anekdotes hadden beter gekund. Wat
ik wel mooi vond was dat mensen echt hun levensverhaal hebben verteld
31 Goed
- Geweldige voorstelling; erg genoten en een bijzonder complement voor Tiny en Pano
(Noël)
- Jongens het gind super goed! Iets meer in het publiek kijken en het is helemaal top!
Zeker Irma was grappig in dat schilderij. Jullie zijn allemaal toppers!! Xxx Sanne
- Voor herhaling vatbaar
- Belicht ook de “rijkere” buurten met de lege ijskast
- Mooie compilatie van de dagelijkse praktijk. Een applaus voor de spelers
- Moot gespeeld, goed in de rol gebleven, soms harder praten, mooie afwisseling als de
“brieven” binnenkomen!, lopend spreken mag rustiger uitgespeeld worden, Chapeau
- Leuk gedaan
- Erg leuk, gelachen en heel herkenbaar!
- Geweldig gedaan! Proficiat met dit prachtig stuk! Ga zo door!
- Wij van de Sociale Dienst vonden het een mooie voorstelling. Dank jullie wel!! Keep on
the good work.
- Goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht. Ik vond het heel goed “gespeeld” door
de acteurs. Overtuigend en het heeft mijn aandacht tot het einde vastgehouden
- Oet ut leve gegrepe! Sjoen en confronterend
- Indrukwekkend!
- Mooie beelden. Iets te fragmentarisch. Goed op elkaar ingespeeld
- Leuke manier om dit actuele thema onder de aandacht te brengen
- Authentiek; bijna alle acteurs stonden kort bij de problematiek
- Het toneelstuk is goed beeldend en artistiek gespeeld. Je ervaart als toeschouwer hoe
mensen met schulden emoties krijgen bij diverse brieven en oplopende problemen die
zich opstapelen. Waarbij plichten in het leven leidend zijn.
- Goede voorstelling
- Het was uit het leven gegrepen. Vooral over de zorg en medicijngebruik
- Knap gedaan! Fijn dat jullie dit onderwerp aan de orde brengen. Veel succes. Hopelijk
draagt jullie succes bij aan verbeteringen. Mar ..?
- Heet goed dat jullie actuele maatschappelijk problemen oppakken en uitlichten. God
gespeeld! J..?
47 Heel goed
- Mijn complimenten! Heel knap gedaan, vooral Mevrouw Zare, ik weet hoe moeilijk het
voor je is geweest! (Helen R.)
- Dank jullie wel voor de herkenbare schetsen; ik geloof de jullie helemaal; supergoed
stuk; acteurs (Carola)
- Geweldig leuk, mer ouch tristig; de auwer mevrouw leet miech aon mien aama zoaliger
deenke

-

-

-

Het moet wel wat vaker gebeuren. Dank U
Heel goed gedaan, mijn complimenten voor alle spelers
Mooi stuk, knap om deze problemen zo duidelijk neer te zetten. BTM is groot
geworden. Succes!
Waanzinnig goed gedaan! Verrassend en spannend en tegelijk diverse problemen voor
het voetlicht gebracht. Chapeau!
Super, ga zo door
Ik heb genoten van de artistieke invulling. Het verhaal is triest natuurlijk maar heel
goed omgezet in toneel en vakmanschap! Succes!
Veel dank aan jullie allemaal!!! In heb gefascineerd gekeken en geluisterd. Wat
“smaakvol” aangekleed, dat schuldprobleem. Goed bedacht, die thema’s/ Energiek
gespeeld. Ruimte fantastisch gebruikt. Wat een vondst, die kostuums. Ik heb iets meer
begrepen van sjöld. Indruk maakten ook de postbodes. Ik ben heel tevreden en kijk uit
naar jullie volgende stuk. Ga door! Dank
Heel goede tekst en bijzonder goed gespeeld. Verdient landelijke aandacht: trek het
land in!!
Complimenten!!
Uit het leven gegrepen!
Hele leuke groep samen. Een goed onderwerp wat ze heel leuk verwoord hebben.
Stemt tot nadenken dat niet alles vanzelfsprekend is. Chapeau!!!
Chapeau! Mooie mix van > serieus en luchtig > prachtig vormgegeven, mooi gezelschap
Aangrijpend en zo waar. Heel herkenbaar; misschien landelijk gaan? Met vriendelijke
groet, Nadia M, Werkplaats financiën Eindhoven
Geer waort geweldig!! Zoe es altied …. Roy, Nadja, Dennis, Pie, Levi, Djaya & Chouenna
Mooie kragen! Grappig en ontroerend tegelijkertijd.
Mooie voorstelling met als thema onderwerpen die zeer belangrijk en relevant zijn om
te bespreken. Prachtige kragen en decor en goed gespeeld! Chapeau!
Helaas kon ik de twee buitenlandse vrouwen bijna niet verstaan. Goede thematiek
Top voorstelling!! Kanjers
Ik vond het erg apart hoe de vele maatschappelijke missstanden naar voren werden
gebracht met ook veel humor!
Leuk, dit is iets om vaker te doen
En een woord TOP!!! Ga zo door
Prachtig, recht vanuit het hart in het hart (Jacqueline)
Prachtig initiatief! En goed ten uitvoer gebracht. (Lilian H.)
SUPER!
Uit het hart, theater voor iedereen. Knap gedaan allemaal. Veel toi toi toi en plezier nog
(Stan)
Buurttheater Mariaberg komt altijd recht in mijn hart binnen. En door waar de
voorstelling over gaat. En omdat ze zo goed kunnen samenspelen. En omdat het er
prachtig uitziet (decor/kostuums/muziek). En omdat iedereen op zijn eigen manier zo
mooi speelt. En omdat Tamara een top-regisseur is. Ga zo door! (Mieneke B.)
Was aangrijpend en voor mij heel persoonlijk. Jammer dat ik veel niet kon verstaan
vanwege het Limburgs, maar het kwam toch binnen. Groet Corin G., Werkplaats
Financiën Eindhoven
Heel herkenbaar, mooi gedaan! Dank je wel!!! (H ..?)
Ik hou van hoe écht jullie verhalen zijn, hoe
mooi/lelijk/knap/sterk/betrokken/bang/heldhaftig jullie een deel van jullie leven aan
ons laten zien. Dank!

-

Voor de tweede keer geweest deze avond. Was echt super! De verhalen van iedereen
raken je! Super gedaan allemaal! (Melinda)
Zoals gewoonlijk weer een geweldige voorstelling. De eerlijkheid en oprechtheid wat
hier weer door de spelers uitgebeeld wordt. Net zoals in het dagelijks leven. En net
zoals het vorige stuk. Realistisch. Ga zo door. Toppie
Goed samengewerkt x x
Goede voorstelling Verder geen opmerkingen
Veel (amateur)toneelstukken bezocht. Vooral volkstoneel. Deze uitvoering “spant de
kroon” en dan wel in positieve zin! Knap! Mede de zelfervaren realistische ervaringen
v.d. spelers. Top! Mijn complimenten, M.J.E.

Zondagmiddag 2 april 2017
75 reacties (van 105 bezoekers)
1 Matig
- ik snap niet de clu
3 Voldoende
- boeiend thema, bij vlagen goed uitgewerkt, effecten zijn goed gekozen, tekst behoeft
wat meer aandacht en afstemming op elkaar. Komt nu wat rommelig over. Beeld- en
bewegingsregie ziet er verzorgd uit
21 Goed
- actuele thema’s, af en toe gewaagd. Maar zeer zeker goed acteerwerk. De jongeman bij
de “postbode” zong prachtig en bovendien knap. Humor ontbrak niet gelukkig.
- Geweldig decor!
- Weer levendig en aangrijpend … en goed gespeeld!
- Leerzaam, herkenbaar!
- wat een goed initiatief en vanwege onze dochter ook veel herkenbaar. Ga zo door!
- Eigenlijk titel past niet zo goed bij de voorstelling. Maar rest was prima. Compliment
Tot volgende keer, succes
- Ga zo door!!!
- Heel onderhoudend! Uit het leven gegrepen, Chapeau!De boodschap was heel duidelijk.
- Goede voorstelling, geeft een beeld van een maatschappij die zowel helpt als
tegenwerkt.
50 Heel goed
- Vond het SUPER
- Prachtige kostuums & decor, goede tekst, heel bijzonder. Buurttheater op een hoog
niveau. Chapeau
- Mooi stil spel en persoonlijke verhalen gezien!om zo emotie op te roepen, geweldig
- Het weerspiegelde erg duidelijk dat één probleem niet op zich staat
- Zeer treffend. De problematiek
- Vooral zo door blijven gaan! Cas M.
- Geweldig goed gespeeld. Ik heb genoten. Anne-Marie
- Heb genoten van een heel bijzondere voorstelling. Chapeau, Lou M.
- Prachtig decor. Goed gespeeld. Fijne mix jong/oud allochtoon/autochtoon man/vrouw
etc. Ontroerend. Afspiegeling. Biss/Biss
- Geweldig deze allochtone mensen erbij te betrekken
- Was weer super gedaan
- Vond het mooi
- Super gespeeld! Uit het leven gegrepen. Kippevel! Traantjes! Layla
- Petje af. Heel goed
- Heel origineel, prachtige vorm van totaal/sociaal theater, Thema goed uitgewerkt!
- Fantastisch, realistisch, en voor velen heel herkenbaar. Zeker ook heel knap voor de
niet Nederlandse vrouwen
- Heel herkenbaar, goede casting, leuk de nabespreking, het eten samen te delen.
- Ik ben blij dat heb ik dat beleefd (?) Bedankt
- Ik moest huilen, ik herkende veel dingen in mij leven die ik maakte en steeds maakt.
Klasse voorstelling X X X

-

Eerste voorstelling van BTM. Hoog Niveau zeg! Chapeau!!! Groet, Annemiek
Knap van die vrouwen die van geboorte geen Nederlanders zijn en zo mooi te spelen en
te spreken in ’t Nederlands! Chapeau voor iedereen!zeer leuke voorstelling, zeker voor
herhalingen vatbaar. Leuke acteurs!
Zeer leuke voorstelling, zeker voor herhaling vatbaar, leuke acteurs!
Het was een woord geweldig De waarheid werd gezegt
Zoe is ’t echte leve. Bedaank veur ’t geweldig stök. Good gebrag

Zondagavond 2 april 2017
75 reacties (van 105 bezoekers)
1 Matig
5 Voldoende
- Goed in rol op het moment dat anderen speelden. Stem soms wat overdrreeven hard,
waardoor personages uit rol vielen.
- Soms te veel door elkaar, waardoor slecht te verstaan
31 Goed
- Goede regie, Bravo!!!
- Mooie voorstelling. Zit goed talent tussen!
- Mooie realistische voorstelling! Chapeau allemaol
- Ik heb ook heel lang met zeer weinig rond moeten komen maar ben er zeer creatief
uitgekomen
- Voor herhaling vatbaar
- Kompliminte! Oeteindelijk moos te ut zellef doen! Dat zou de les moote zien veur völ
luij
- Een leuke informatieve voorstelling
- Weer mooi diepgaand, erg aangrijpend, Super ….
- Een leuke en informatieve voorstelling. Ik heb genoten!
- Op sommige momenten wist ik niet waar te kijken en kon het “hoofddoel” niet volgen.
= realistisch gespeeld.! TOP!
- Ik was ietsje te “Hollands” om alles goed te verstaan dus, theatraal was het prachtig
maar inhoudelijk weet ik het niet zeker, volgende keer dus!
- Zeer goed! Ik wist niet waarnaar ik moest kijken!
- Heel herkenbaar, zo veel verdriet
- De feiten over schuld en armoede waren interessant! Emoties werden mooi
overgebracht! Chapeau!!!
- Erg mooi verteld, aangrijpend en herkenbaar. Ga zo door XXX.
- Weer een geweldige voorstelling. Leuk om te zien dat jullie dit keer met een hele grote
groep waren. Nu al benieuwd naar de volgende voorstelling!
- Het was een leuk en duidelijk stuk, het was echt leuk om te zien
- Mooie voorstelling. Chapeau
- Boeiende verhalen die je vaak in het dagelijks leven hoort

43 Heel goed
- hele goede voorstelling die de problematiek van alledag aan het licht brengt. Chapeau
- uit het hart gespeeld. Ik vond het geweldig. Dit is hoe mensen met processen bezig
zijn/ mag vaker gebeuren! Grt Ruth
- vond het geweldig
- Een top voorstelling. Veel mooie verhalen. En een andere kijk op de dingen. Fijn om dat
ook eens te horen en te zien.
- Een geweldige voorstelling, het thema komt heel hard binnen. Fantastische prestatie
van de acteurs en prachtig decor en kostuums zijn een vondst. Ik verheug me alweer
op de volgende productie. Conne S.
- Goede enscenering H
- Schitterende voorstelling!! Je ziet in dit toneelstukde realiteit terugkomen en dat word
vaak vergeten door men. Complimenten Toppers!! XXX
- Zeer goede gezichtsuitdrukking en super geacteerd! Ook goed in de rollen ingeleefd!
Top
- Mooie verhalen, prachtige beelden. Bijzondere momenten! Geniet na! Liefs
- Een woord Geweldig
- Super leuk en sjoen stök.
- Een hele mooie voorstelling. De hedendaagse problemen goed laten horen.
- Het stuk heeft me echt geraakt. Respect voor de mensen die het gespeeld hebben.
Chapeau!! Super gedaan
- Super voorstelling, goede punten aangekaart
- Goed geacteerd, actuele thema’s, mooie, eerlijke verhalen, complimenten!!
- Leuke voorstelling en knap dat ze hun persoonlijke verhaal deden!
- Geweldige voorstelling! Recht uit het hart en zo herkenbaar! Voor mij sowieso, tranen
in mijn ogen …. Nogmaals TOP op naar de volgende, groetjes Mariella B.
- Ga zo door
- Vind niet zo gauw de goeie woorden, maar ben onder de indruk van prachtige
vormgeving, de scenes uit het leven gegrepen en helaas ook de “bureaucratische stem”
uit het schilderij. Jammer dat ik niet alles heb kunnen verstaan, maar wel genoeg om
ervan onder de indruk te zijn! Dank!
- Ik vond de voorstelling sprekend. Het gaf veel stof tot nadenken. Erg goed gespeeld!
Bedankt en succes.
- Super goed!!! En zo waar!!! Krijg zelf zin om mee te doen. Waar kunnen we ons
aanmelden? Anky 0681254315 Barbara
- Helemaal super! Niets op aan te merken, extra chapeau voor Pano!
- Voor mij een open deur! Opgegroeid in Wittevrouwenveld, te maken gehad met
armoede! Fantastisch gespeeld, ga zo door!
- mooi gedaan, veel lagen. Niet makkelijk een collage, maar voelt echt!
- Spreekt enorm aan omdat er zoveel situaties en achtergronden worden aangehaald.
Daar herken je je in!
- In een woord UNIEK Superknap om bij iedere voorstelling weer het persoonlijke
aspect erin te houden. Het grijpt je! TROTS
- De boodschap was duidelijk. De verhalen die aan bod kwamen waren realistisch en
komt over met de realiteit. Knap van de acteurs hoe ze het persoonlijk laten
overkomen. Was een super mooi stuk. GROTE BRAVO!
- Ik vond het een hele mooie voorstelling. Het is mooi dat er gebruik wordt gemaakt van
echte gebeurtenissen! Het decor was prachtig! Soms was het moeilijk verstaanbaar,
maar een top voorstelling!

-

Hiele sjieke veurstelling! Super um te zien wie ederein zien bes deit! Gein wäörd veur!
Allemaal heel herkenbare situaties die héél goed gespeeld worden door de acteurs.
Complimenten! Volgend keer kom ik weer!
Situaties zeer herkenbaar. Bewondering voor alle spelers, ieder zat goed in zijn eigen
rol. Chapeau!!!
Een heel goede verhaallijn met betrekking op hoe het in het echte leven voor sommige
mensen is. Had een brok in mijn keel bij sommige dingen omdat het heel herkenbaar is.
Top gedaan!
Dames, hiere, jonges en meidskes en all luij veur en achter de sjerreme: chapeau. Iech
bin gruuts op uuch. Vaan alle merrete toes, en aoch realistisch. Geweldig neergezat.
Dikke (daum omhoeg), Bianca
Super stuk! Stil ervan, geen woorden voor! Zeer herkenbaar. Een stuk waar jullie mega
trots op mogen zijn. Een hele diepe buiging!!!geweldige groep spelers met een heel
heftig thema. Proficiat!

Maastricht, 5 april 2017

