
De Kinder-Compassion zoekt toneel-talent 

 

Op zaterdag 11 april wordt op het marktplein in Geldermalsen De 

Kinder-Compassion gespeeld. De Kinder-Compassion is The 

Compassion van Geldermalsen, maar dan speciaal  geschreven 

voor kinderen en gespeeld door kinderen. Het is een voorstelling 

over Pasen en het begin van de lente, met theater, muziek en 

dans. Kinderen tussen 9 en 14 jaar die mee willen spelen, kunnen 

zich nu opgeven.  

Tijdens een kennismakingsgesprek stel je jezelf voor, laat je iets zien 

wat je goed kunt en laat je de opdracht zien die je voorbereid 

hebt. Deze opdracht krijg je na je aanmelding thuisgestuurd. Deze 

gesprekken zijn bedoeld om kennis te kunnen maken met de 

bedenkers van De Kinder-Compassion. De ouder(s) van de 

kinderen die zich aanmelden is (zijn) daarom ook van harte 

welkom om mee te komen. Heb je al een beetje toneel-ervaring? 

Dat is fijn, maar het is absoluut geen eis. Kinderen zonder ervaring, 

maar met voldoende lef, humor en enthousiasme zijn net zo 

welkom! 

Aanmelden kan tot 21 december, bij Dinie van Oort van 

Toneelgroep T-jater / Gewoon Taal, via telefoonnummer 06 - 14 64 

60 82. De kennismakingsgesprekken en de repetities vinden plaats 

in Geldermalsen. 

De repetities voor De kinder-Compassion zijn van januari tot begin 

april op woensdagavond van 18:15 tot 19:45 uur. Deelname is niet 

gratis. De spelers betalen een bijdrage voor de toneellessen. 

De Kinder-Compassion is een voorstelling, waarin het Bijbelse 

paasverhaal wordt beleefd vanuit kinderen, maar waarin ook 

aandacht is voor andere tradities rond Pasen. Want Pasen is ook 

de lente, eieren zoeken, nieuwe kleren, de bloemen die gaan 

groeien, de zon die weer warmer wordt en de bomen die weer 

groene bladeren krijgen. In dit thema heeft Dinie van Oort, 

schrijver/regisseur van Toneelgroep T-jater, een spannend verhaal 

geschreven; een verhaal dat ook het publiek uitnodigt om de 

voorstelling optimaal mee te beleven. 


