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* Uitleg prijs:

- De prijzen zijn incl. de verplaatsingskosten (waar ook in Vlaanderen).
- De prijzen zijn excl. btw 6% en excl. Sabam.

Technische fiche:

- Leeg podium of verhoogd speelvlak van min. 6m x 4m met neutrale achtergrond.
- Vrije parkeerplaats dicht bij podium, Verwarmde kleedkamer nabij podium
- Stopcontact bij speelvlak, algemene belichting op speelvlak.

HOOFD VOL MIST

Het verhaal:

HOOFD VOL MIST

Regie: Magda Van der Aa

Acteur: Christel Vranken

Muziek: Benny Laureyn

Duur: 75 min.

*Prijs: 910

Met Hoofd Vol Mist  hebben we het actuele thema dementie op een toegankelijke manier tot bij de 
toeschouwer willen brengen. Een toeschouwer die een gewone theaterliefhebber kan zijn of iemand 
die van dichtbij betrokken is bij de problematiek van Alzheimer. Voor beide doelgroepen hebben we 
een mooie, beklijvende en serene voorstelling gemaakt. Hoofd vol mist  is een theatermonoloog naar 
Het Vergeetboek  van Kees Opmeer en Vlinderpark Alzheimer  van Johan Van Oers.

In een regie van Magda Van der Aa hebben wij de teksten omgevormd tot een theaterproductie van 
zowat vijfenzeventig minuten. De live gespeelde saxofoonmuziek zorgt voor rustpunten maar geeft aan 
de emoties ook net dat ietsje extra. De voorstelling bestaat uit twee verhaallijnen die door elkaar lopen. 
Enerzijds heb je het persoonlijke verhaal van een kleindochter die vertelt over het proces dat haar oma 
doormaakt. Anderzijds is er het verhaal van de  persoon die dementeert en zijn/haar verwanten. We 
hebben dit bewust onpersoonlijk gehouden zodat iedereen zich in deze personen kan verplaatsen/terug-
vinden waardoor het verhaal plots weer heel persoonlijk kan worden. Hoofd Vol Mist  is niet gemaakt 
door ervaringsdeskundigen. Maar het script is wel binnenstebuiten, ondersteboven, van voor naar achter 
en van achter naar voor onder handen genomen door ervaringsdeskundigen, neuropsychologen, mensen 
van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen (JurnVerschraegen) en door de twee oorspronkelijke 
auteurs. Het was voor ons, makers van Hoofd Vol Mist , heel belangrijk om een voorstelling te maken 
die ook toeschouwers met diezelfde achtergrond als wij (geen, wat betreft dementie) kon boeien. Wij 
wilden geëngageerd theater brengen over een onderwerp dat alsmaar actueler wordt in onze samenleving.


