
Je kunt me gerust een  
geheim vertellen is ook  
te zien in theaters. 
Voor de actuele speellijst zie  
matzer.org

Partners:

MATZER wordt meerjarig
ondersteund door:

Partners & samenwerkingen van MATZER

Je kunt me gerust  
een geheim vertellen
[Morgen ben ik het  
toch weer vergeten]

Logeerhuis Bredius nodigt je uit voor de  
MATZER theatervoorstelling:

WANNEER: Donderdag 8 september, 14.30 uur
(de deuren gaan 5 minuten voor aanvang open)

LOCATIE:  Theater het Klooster,  
Wilhelminaweg 77, 3441 XB Woerden

KAARTJES: Kaartjes: € 5,- incl. één consumptie.
Bestel je kaartjes hier.

*****
Een positief  

verhaal over  

dementie 

*****

Je kunt me gerust  
een geheim vertellen
[Morgen ben ik het  
toch weer vergeten]

Met Je kunt me gerust een geheim vertellen 
[morgen ben ik het toch weer vergeten] gaat  
theatermaker Madeleine Matzer op zoek. Op zoek 
naar antwoorden op de vele vragen die er bestaan 
rondom het omgaan met dementie. Een voorstel-
ling voor theaterliefhebbers, mantelzorgers, zorg-
professionals en iedereen die ooit met dementie 
in aanraking zal komen. Actrice Juul Vrijdag speelt 
zowel de rol van de moeder met dementie 
als die van de zoekende dochter en wordt daarbij  
muzikaal bijgestaan door Helge Slikker. 
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“Als je jezelf en je oordeel 
thuislaat, als je reageert  
vanuit het nu en als je de  
verbeelding toelaat, dan kun  
je prachtige ontmoetingen 
hebben. Zo kan deze ziekte 
ook een gezamenlijke reis  
zijn, en een hernieuwde  
kennismaking, intimiteit,  
contact, humor en mooie  
gesprekken opleveren.” 

Samenwerking
Voor Je kunt me gerust een geheim  
vertellen werkt MATZER in verschillende 
steden sector-overstijgend samen 
met organisaties uit de domeinen zorg, 
welzijn, cultuur, overheid, wetenschap  
en onderwijs. Met deze partners  
vergroten we het bereik van het project 
en maken we het onderwerp dementie 
bespreekbaar tot in alle haarvaten van  
de samenleving. 

Randprogramma
Nagesprek: Hoe is het om iemand die  
nog leeft, stukje bij beetje kwijt te raken? 
Methodiek: Hoe verbeter je het contact 
met iemand met dementie? 
Uitgave: Voorstellingstekst en Tips &  
Tools over het omgaan met dementie. 

Meer info?  
matzer.org 

Madeleine
Matzer

Wil je regisseur
Madeleine Matzer 
horen vertellen over 
deze voorstelling? 
Scan de QR-code:

De pers over Je kunt me gerust een geheim vertellen: 
--------------------------------------------------------------- 
“Waardevolle monoloog over dwalen door het doolhof van dementie” 
Theaterkrant.nl
---------------------------------------------------------------
“Matzer toont met voorstelling over dementie zowel pijn als  
de bevrijding van verwachtingen, angsten en oordelen” 
Brabant cultureel

Logeerhuis Bredius kan deze voorstelling aanbieden dankzij onze sponsoren:

https://secure.ticketunie.com/widgets/408/68/OrderActvity/112954/

