
Theatergroep Wilde Spinazie stelt zich aan u voor.
Beste lezer,

Wilde Spinazie is een theatergroep uit Delft. Wilde Spinazie bestaat uit een groep gemotiveerde spelers met een passie 
voor theater. De afgelopen jaren heeft de groep met veel enthousiasme meerdere producties op de planken gebracht 
en deelgenomen aan verschillende culturele evenementen. We blijven ons ontwikkelen en hopen in de toekomst nog 
veel meer met theater bezig te zijn. Fris, groen en aan het wortelen dus.

Dit document is ter kennismaking. Om te laten zien wat we zoal doen, willen en kunnen. Zo zijn we ook in te huren voor 
theater op maat en treden wij graag op op festivals. 

Na een korte introductie en een toelichting op onze werkwijze, tonen we korte samenvattingen van onze grote 
voorstellingen tot nu toe. Tenslotte lichten we toe wat de theatergroep tot nu toe voor ervaring heeft op het gebied 
van festival optredens en maatwerk. 

We hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk is. We zien je graag bij één van onze voorstellingen of tijdens een andere 
culturele activiteit. 

Vragen hebt of interesse? Schroom dan vooral niet om te bellen of mailen.

Groeten,

Wilde Spinazie
Contact theatergroep:
info@wildespinazie.nl

Contact Mario van Megen
(bestuurslid & speler)
+316 4663 0441

Fragment uit: ‘Prikkels’ (2009). Foto: Geert Niermeijer



Wilde Spinazie 
 

De Theatergroep
Theatergroep Wilde Spinazie is ontstaan in 2007 doordat een groep 
spelers samen met regisseur Annemiek Hamers besloten een productie 
te willen maken. Sindsdien heeft de groep ieder voorjaar een voorstelling 
op de planken gebracht: De Onschuldige Geit (2008), Prikkels (2009) 
Kisten (2010) en Uit Je Hok (2011). De theatergroep is van oorsprong 
sterk verbonden met de stad Delft. Alle spelers, waarvan in de huidige 
bezetting acht stuks, zijn woonachtig in Delft, en de voorstellingen zijn op 
diverse locaties in Delft gegeven.

Wilde Spinazie bestaat uit een groep gemotiveerde spelers met een 
passie voor theater. Maar het delen van deze passie met anderen buiten 
de groep blijft het allerleukste: Op diverse manieren wordt geprobeerd 
mensen met theater in contact te brengen. Wilde Spinazie neemt steevast 
deel aan Delftse evenementen, zoals Delftse Levende Etalagedag, 
Lichtjesavond en Delft Fringe. 

De afgelopen jaren is door de hoge opkomst bewezen dat dit enthousiasme 
aanstekelijk is en een steeds groter publiek aantrekt. In 2010 heeft Wilde 
Spinazie een aantal grote stappen gemaakt: zo is de Stichting Wilde 
Spinazie opgericht, en is de voorstelling ‘Uit Je Hok’ op maarliefst vier 
locaties (in en buiten Delft) en in totaal tien ten keer tonele gebracht. Dit 
seizoen hoopt Wilde Spinazie een voorstelling te creëren in lijn van de 
ontwikkeling  die de afgelopen jaren is ingezet. 

Werkwijze 
Specifiek en onderscheidend voor onze werkwijze is dat wij de 
theaterstukken zelf maken en schrijven. De theatervoorstelling wordt 
gemaakt op basis van meerdere uitgangspunten: de locatie(s), de 
improvisaties en een gekozen thema. Daarnaast komen ideeën voort 
uit kranten, films, muziek, andere theaterstukken, documentaires en 
persoonlijke ervaringen.  In het schrijfproces worden zowel delen van 
bestaande teksten als door regisseur en spelers geschreven teksten 
gebruikt.

Daarnaast wil Wilde Spinazie…
… dat het publiek zich kan herkennen in personages
…  laagrempelig (maar niet vlak) theater bieden
…  een niet-doorsnee theaterpubliek bereiken
… onderzoeken hoe mensen omgaan met thema’s als: verslaving,  
 (ingebeelde) terminale ziekte, sociale druk in families, huiselijk  
 geweld, de drang naar prikkels, eenzaamheid, de dood, etc.
…  zich als theatergroep blijven ontwikkelen
…  een open groep zijn

Wilde Spinazie krijgt hierbij professionele ondersteuning van regisseur 
Annemiek Hamers. 

Delftse Etalagedag (2009)

Lichtjesavond (2010)

Boerol (2011)

Delft Fringe (2011)



Festivals
Delft Fringe
In 2012 deed Wilde Spinazie voor de tweede keer mee aan het Fringe 
Festival. Fringe is een theaterfestival waar gespeeld wordt op onverwachtse 
plekken. Dit jaar speelde Wilde Spinazie in het Legermuseum. De locatie 
was niet alleen bijzonder omdat het in een museum plaats vond, maar 
ook omdat het inmiddels (in januari 2013) haar deuren heeft gesloten 
voor het publiek en gaat verhuizen naar Soesterberg.

In 2011 vond de eerste Delftse editie van het Fringe festival plaats. Op 
za 14 en zo 15 mei voerde Wilde Spinazie de voorstelling “Hokjesgeest” 
(een naar de lokatie aangepaste variant van haar voorstelling ”Uit Je 
Hok”) uit in de HYPO Kunstsuper op de Hypolytusbuurt. Wij hebben met 
veel plezier in de HYPO opgetreden en zijn bij met de hoge opkomst!

Festivals 2013
In het festivalseizoen van 2013 wil Wilde Spinazie op verschillende 
festivals spelen. 
Wij laten ons graag inspireren door een thema, of wij kunnen in overleg 
iets maken wat goed op het betreffende festival kan passen. 

Nieuwsgierig? Bel of mail ons zodat we de mogelijkheden kunnen 
bespreken.

Mail naar: info@wildespinazie.nl

Boerol
Wilde Spinazie heeft inmiddels twee keer op theaterfestival Boerol opget-
reden. Zowel op 25 juni 2011 als op 30 juni 2012 werden er ’30 minuten 
compilaties’ van de grote theatervoorstellingen van die jaren gegeven.

Ook in 2013 is Wilde Spinazie van plan op te zullen treden op dit gezellige 
openlucht theaterfestival.

Kijk voor meer info op: www.boerol.nl



Theatervoorstellingen
Wie gaf jou het recht mijn thee af te ruimen? (2013)
Synopsis: ‘Wie gaf jou het recht mijn thee af te ruimen?’ gaat over de be-
woners van de Westergroenwijk. Gewone mensen, zoals je overal tegen-
komt. Ze leven met elkaar redelijk harmonieus langs elkaar heen, totdat 
ineens een brief op de deurmat valt met een nieuw plan. Nooit eerder 
van gehoord, geen inspraak in gehad, maar goed bedoeld.

Hoe reageer jij als er iets nieuws in jouw wijk wordt uitgerold? De 
plaatsing van een opvangcentrum, een bejaardentehuis of een wijziging 
in het parkeerbeleid?

‘Dit is de zoveelste keer dat iets wordt opgelegd. Ik ben tegen.’
‘Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?’
‘Nou, ik zie het wel zitten! Ziet de buurt er meteen gezelliger uit!’
‘Ik heb echt geen zin om me daar druk over te maken.’

Wat doet het met jou als een ander bepaalt wat er gebeurt en je daar 
-voor je gevoel-  geen invloed op hebt? Maak jij je druk? Beklim je de 
barricades? Of is er toch niks aan te doen? Verandering doet leven?

Spelers: 5
Speelperiode:  11,12,13 januari 2012
Duur: 75 min.
Locatie: Rietveld Theater, Delft

DenkTank (2012)
Synopsis: Een groep speelse fanatiekelingen komt wekelijks bijeen voor 
de
zoektocht naar een nieuw spel. In een boze buitenwereld vol culturele
kaalslag, crisis en klimaatverandering zorgt een gemoedelijk spelletje
voor de welkome verbroedering.
Hoewel de missie met sportief enthousiasme wordt gestart, brengt
deze al snel minder speelse eigenschappen in de spelers naar boven...
Is het iedereen wel om het spel te doen of wil er iemand het liefst de
groepsleden tegen elkaar opzetten?
Inspiratie voor het stuk werd gevonden in de sfeer en karakteristieken 
van
het Legermuseum, in het laatste jaar dat het museum in Delft geopend is. 

Spelers: 8
Speelperiode:  30, 31 maart, 1, 12, 13, 14 april
Duur: 75 min.
Locatie: Legermuseum, Delft



Theatervoorstellingen
Uit Je Hok (2011)
Synopsis: 
Genoeg van het gekakel? Laat je vooroordelen thuis, KIP reizen neemt je 
mee op avontuur. Door steden, natuur en stilte. Een groepsreis waarbij 
ook in ieders hoofd een flinke tocht wordt afgelegd.

Wanneer het bonte gezelschap van zeven reizigers in de aankomsthal vol 
ongeduld wacht op de komst van de reisleidster, wordt ieder fijn in een 
hokje geplaatst. De groep zit schijnbaar vol autisten, borderliners, blije 
eikels of simpelweg lelijke mensen. Maar wanneer de reis vordert, het 
landschap veranderd, en de vreemde cultuur zijn indruk maakt, komen 
ook de werkelijke karakters uit de hokjes gekropen.

Wordt het een vakantie vol rust en kalmte? Reken maar van niet. Ondanks 
verwoedde pogingen van de reisleidster de groep enigzins bij elkaar 
te houden, zijn wrijvingen en avances onomkeerbaar. Een vakantie om 
nooit te vergeten.

Spelers: 8
Speelperiode: april-juni 2011 (10 voorstellingen)
Duur: 75 min. Boerol: 25 min.
Locatie: ‘t Kapelletje Rotterdam, Hypo Kunstsuper, DOK Delft & Boerol.

Kisten (2010)
Synopsis: Dokter Lex brengt het bericht dat directeur en pater familias 
Willem van der Steen na een kort ziekbed overleden is. De familie staat 
voor de taak zijn begrafenis te verzorgen en ondertussen het bedrijf 
voort te zetten. 

Het regelen van de begrafenis gaat ze goed af aangezien Van der Steen 
een begrafenisonderneming en kistenmakerij is:  De kistenmakers Koen 
en Florian gaan meteen aan de slag met het mooiste hout. Zijn oudste 
dochter Laura en jongste zoon Joost lijken de zaak harmonieus voort 
te zetten, totdat Joost een geheim tussen zijn vader, zijn zus en de zeer 
aanwezige dokter Lex omtrent ‘luxe’ begrafenissen vermoedt. 

Middelste dochter Klaartje –tegenwoordig Claire- wil de boel het liefst 
zo snel mogelijk afgehandeld hebben zodat ze weer terug kan naar haar 
normale zakenleven. Voor Laura en Lex is het niet moeilijk om uit te 
vinden wat Willems zus Tineke weet: zij stort haar hart uit bij iedereen die 
wil luisteren, aangezien haar stramme man Bert dit nooit doet. Joost lijkt 
voelbaar voor enige druk, ondanks de steun van de oprechte Loes. Maar 
wat weet Cécile, de au pair die is blijven hangen na de dood van moeder 
Annie van der Steen, over de duistere praktijken in het familiebedrijf? 
Waarom is zij nog bij de familie nu alle kinderen volwassen zijn? 

Spelers: 8
Speelperiode: april 2010 (5 voorstellingen)
Duur: 75 min. 
Locatie: Hal C van De Nieuwe Academie, Schiehallen, Delft.



Prikkels (2009)
Synopsis: Bas en Freek zijn zeven jaar geleden, uit verveling, het bedrijf 
Cactus Solutions gestart. Gewoon, omdat ze ‘verlangden naar iets 
nieuws’. Inmiddels zijn ze binnen. 

Ze helpen zelfs een groepje vrienden aan een baan: Sander is een goede 
vriend van Freek en handig met cijfers. Sander kent op zijn beurt weer 
Lotte, een beetje labiel maar een harde werker. Lotte wil dichter bij Joep 
zijn en haalt hem binnen als pr-man. Janneke is binnen komen wandelen 
met de vraag of hier wat te doen is en Manon was de buurvrouw van Bas 
en zij kent weer Katinka die bijna in de goot was beland. En Anna? Anna 
is bekend bij iedereen.

Freek is nog steeds niet te stoppen en altijd opzoek naar meer geld. Bas 
daarentegen wil meer inhoud, meer bezieling en bezinning. Laten ze het 
bij het oude of overwint de zucht naar nieuwe prikkels?

Spelers: 9.
Speelperiode: april 2009 (5 voorstellingen)
Duur: 75 min. 
Locatie: Theaterzaal & keuken van Het Voorhuis, Delft.

De Onschuldige Geit (2008)
Synopsis: De zussen Dorien, Sarah en Pien Smeulen treffen het niet: Hun 
moeder stierf jong, vader hertrouwde en zelf maakten ze ook niet altijd 
de beste keuzes. 

De oudste dochter Dorien heeft haar man verloren tijdens wintersport. 
Hoe moet het verder met haar zoon Tommie nu Dorien ernstig ziek is?  
Gelukkig vindt hij uitvlucht bij zijn puberende nichtje Julia. Julia, op 
haar beurt is de niet zo gelukkige dochter van Sarah en Bart. Bart is een 
succesvolle regisseur van extreme films waarmee hij zijn gezin vooral 
financieel aandacht geeft en Sarah compenseert haar moederlijk falen 
door dit geld snel uit te geven. 

Ook de jongste dochter Pien, actrice in enkele films van Bart, is niet goed 
terechtgekomen: Haar man Sjaak is opgegroeid te midden van huiselijk 
geweld en vertrouwd niemand: Niet zijn broer Frank, die op moet 
houden over die geit, niet en zijn vrouw met haar geacteer. Frank is blij 
eindelijk familie te hebben, wat hij uit door regelmatig familiekiekjes te 
nemen. Ook op Barts prijsuitreiking, als blijkt dat Dorien een verrassende 
mededeling heeft...

Spelers: 8 
Speelperiode: april 2008 (5 voorstellingen)
Duur: 75 minuten 
Locatie: In atrium van Vrije Akademie (VAK) Delft



Maatwerk
De Familie Pietersen
De familie Pietersen geeft een kijkje in de keuken: De familie bestaat uit 
vader, moeder, zoon van 51/2 jaar en twee dochters van 31/2 jaar.

Wilde Spinazie heeft de familie Pietersen gemaakt voor de netwerkdagen 
voor alle beroepskrachten die werken met 0-6 jarigen en hun ouders. 
De beroepskrachten kijken mee hoe het ochtendritueel van familie 
Pietsersen verloopt; van wakker worden, (niet willen) ontbijten, tot 
aan het brengen naar school en de peuterspeelzaal. Gelukkig zijn er de 
peuterspeelzaalleidster en de leerkracht die de ouders opvangen. Hoe 
pak je dit nu handig aan? En is er een organisatie in hun wijk die hen kan 
ondersteunen?

Het doel is om de deelnemers op een interactieve manier bekend te 
maken met een gezin als de familie Pietersen, opvoedingsondersteuning 
in de wijk, en te informeren over de Centra voor Jeugd en Gezin. Deze 
voorstelling hebben we tot nu toe drie keer opgevoerd in verschillende 
varianten en op diverse locaties.

Welkom B.V.
Een hartelijk welkom in een nieuw Centrum voor Jeugd en Gezin namens 
de zwart-witte brigade van Welkom BV. Goedemorgen, fijn dat u er bent 
en zo mooi op tijd! Kopje koffie? Met suiker en liefdevol geroerde melk? 
Als iedereen er is kunnen we beginnen met het kennismaken met het 
gebouw: de keuken waar heerlijk uitgebalanceerd geluncht wordt, de 
flexwerkplekken met verstelbare stoelen, de gymzaal voor oefening en 
ontspanning en natuurlijk vergaderen met een zelfgebakken koekje erbij. 
Welkom! 

Daarna maken de gasten kennis met elkaar: de gastheren en gastvrouwen 
van Welkom BV kwartetten om de MIM’s, leidsters van de Regenboog 
en de felbegeerde schoolarts. Deze kennismaking wordt geleidelijk 
iets fysieker, waarna Welkom BV afscheid neemt van een opgewarmd 
publiek. Deze interactieve voorstelling is reeds twee keer opgevoerd op 
verschillende locaties.

Maatwerk voor u!
Natuurlijk kunnen we uit eerder repertoire spelen, maar nog liever 
creëren we een voorstelling op maat voor u! Geheel passend bij uw 
wensen en mogelijkheden. Neem contact met ons op om en we kijken 
samen wat de mogelijkheden zijn.

Ieder Huisje...
Mevrouw Tilly is als geïnteresseerde buurtbewoner op de hoogte van alle 
gebeurtenissen in haar straat. Zo woont er op nummer 41 een vader die 
met zijn zoontje alleen maar voor de buis hangt! En op nummer 212 een 
moeder die ernstige moeite heeft om haar kroost op tijd en heelhuids 
naar school te krijgen. En wat dacht je van nummer 16b? Die kinderen 
schreeuwen het hele huis bij elkaar! Tilly lucht haar hart in de regelmatige 
gesprekken met de vrijwilliger van Home-Start.

Zo krijgen de vrijwilligers en medewerkers van Home-Start Zoetermeer, 
dat opvoedingsondersteuning biedt voor ouders met jonge kinderen, 
een zestal situaties voorgeschoteld, die het ervaringsdeskundige publiek 
uitdagen om in discussie te komen.

Mail naar: info@wildespinazie.nl

of kijk op www.wildespinazie.nl


