






Lesbrief voorstellingsbezoek

Fakking Triest!



Beste docent.


Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling Fakking Triest! van theatergezelschap TEN 
Producties. Onze ervaring leert dat jongeren met meer aandacht en plezier naar een voorstelling 
kijken, als ze vooraf over thema’s uit de voorstelling hebben nagedacht en de voorstelling kunnen 
betrekken op zichzelf.


Deze lesbrief is bedoeld om jongeren goed voor te bereiden op het voorstellingsbezoek.


De lesbrief bevat een inleiding over de voorstelling en informatie over de personages.

Een link naar een kort filmpje met theaterregels die bijvoorbeeld in de klas of via de 
klassenwhatsapp gedeeld kan worden.


Wij wensen u en de jongeren veel plezier met de voorstelling.


groet,


Corien Feikens

Artistiek leider


en 


San Jonker,

Zakelijk leider


foto’s: Yan Kei




Over de voorstelling Fakking Triest! 

Hoe deel je verdriet als je daar geen woorden voor hebt geleerd? Als het gevoel zo groot is dat je 
je afsluit voor anderen en dat wat je vreugde en warmte bracht verdwenen is? Fakking Triest! gaat 
over hoe je omgaat met eenzaamheid en isolatie. Als je niet weet hoe je verdriet een plek moet 
geven en als alles om je heen het alleen zijn uitzichtloos maakt.


Pretpark Snake City, waar Robbie, Zola en CJ werkten en de tijd van hun leven hadden, is 
gesloten. 's Nachts kruipen ze door een gat in het hek naar binnen om op hun vast plek te chillen. 
De drie vrienden missen de drukte van het pretpark en worstelen met hun gevoelens van 
verveling en eenzaamheid. Vooral Robbie heeft daar veel last van en lijkt steeds net de verkeerde 
dingen te zeggen. Hij raakt daar gefrustreerd van en zoekt een uitvlucht in het gebruik van 
lachgas en dingen slopen: waarom zou je praten als je het ook op een andere manier kan uiten? 
Zola vult alle tijd op met zoveel mogelijk activiteiten omdat ze niet stil wil staan bij haar gevoelens. 
CJ is vooral met school bezig en wordt onverwacht verliefd. Hoe gaan de drie vrienden hier mee 
om en kunnen ze er met elkaar over praten? Wat doe je als je je niet gezien en gehoord voelt?


De acteurs & personages: 

Het bezoek aan de voorstelling 

Sebastiaan de Bie speelt Robbie (16 jaar). Robbie voelt weinig 
aansluiting met zijn leeftijdsgenoten. Hij komt uit een gezin met twee 
oudere zussen en twee ouders. Het is een warm nest, maar ze geven 
hem maar mondjesmaat mee hoe je je gevoelens uit. Ze zijn allemaal zo 
met zichzelf bezig. De gevoelige Robbie zit thuis vooral alleen op zijn 
kamer en heeft het te druk met zich groot houden om echt contact te 
kunnen maken.


Sebastiaan studeerde in 2021 af aan de Toneelschool Amsterdam.


Susannah el Mecky speelt Zola (16 jaar). Zola is enig kind met twee 
ouders, heeft een grote groep vrienden om zich heen. Ze maakt veel 
grappen, doet graag leuke dingen en doet het goed op school. Ze heeft 
een klas overgeslagen, volgt veel buitenschoolse activiteiten. Haar 
ouders steunen haar in wat ze wil doen, maar vinden het vooral ook 
belangrijk dat ze ontspant: niet elke dag hoeft volgepland. Het enige 
waar Zola niet goed in lijkt te zijn is stil zijn, omgaan met stilte, alleen zijn 
en nadenken.


Susannah studeerde in 2021 af aan de Toneelschool Utrecht.

Ziggy Knel speelt CJ (16 jaar). CJ is een poëtische denker die graag 
tekent en zingt. Hij wil later piloot worden. Ciraj is verliefd en staat op het 
punt zijn eerste seksuele ervaring mee te maken en voelt dat hij daar 
nog niet klaar voor is, hoe communiceer je dat? Ciraj is iemand die zich 
makkelijk aanpast aan de situatie maar die ook erg oprecht is en niet 
zomaar over zich heen laat lopen.


Ziggy studeerde in 2022 af aan de Toneelschool Amsterdam.



Wellicht hebben niet al uw leerlingen ervaring met theaterbezoek. Daarom is het belangrijk om 
met hen te bespreken hoe het er in het theater aan toegaat. Zo kan de kennismaking met het 
theater voor iedereen een positieve ervaring zijn, die hopelijk bijdraagt aan een blijvende 
interesse.


Vragen die u vooraf kunt stellen aan de klas:

- Wat is het verschil tussen het kijken naar een film en het kijken naar een voorstelling?

- Welke regels zou jij bedenken voor je publiek?


Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u de volgende film laten zien. Hierin wordt door 
middel van animatie zo duidelijk mogelijk uitgelegd wat van u en de leerlingen wordt verwacht:


https://youtu.be/5uoT9PoRrdk


Het filmpje is express staand gefilmd zodat het makkelijk op een mobiele telefoon te bekijken is.


Praktische informatie. 

Iedereen hangt jas en tas op in de garderobe van het theater of laat deze op school liggen. Dit 
geldt ook voor de begeleidende docenten.


Bij binnenkomst in de foyer van het theater is er een expositie van foto’s te zien onder de titel 
#ikbenhier. De foto’s laten alledaagse plekken zien. Een basketbalnet. Een grasveld met leeg AH 
frikandellenbroodjes zakje. Een hand met gamecontroller en op de achtergrond op het scherm 
een game. De foto’s roepen vragen op. Wat is het verschil tussen alleen zijn en eenzaam zijn? En 
wat vertellen onze sporen over ons? Ook is er de mogelijkheid voor de bezoekers om zelf een foto 
in te sturen voor de expositie. Informatie daarvoor is middels een QRcode te scannen op de expo 
zelf.


Bij binnenkomst in de zaal is er nog niemand op het toneel. Wel zijn er mensen in de zaal die 
helpen met het plaatsen van de jongeren in de zaal. We beginnen altijd met het vullen van rij 1, 
dan rij 2 etc. Hierover is geen discussie mogelijk en wij verwachten van de begeleidende 
docenten dat zij zich tussen de jongeren plaatsen.


Bij aanvang gaat het zaallicht uit en lopen de acteurs het toneel op en begint de voorstelling. Na 
de voorstelling verwachten de acteurs applaus en gaan ze vrijwel meteen over in het nagesprek. 
Deze wordt geleidt door de acteurs en zal gaan over de inhoud van de voorstelling en thema’s. Ze 
zijn erg benieuwd naar de mening van de jongeren en zullen hier dan ook naar vragen.


Ook is er de mogelijkheid voor de jongeren zelf om vragen te stellen. Dit kan over de thema’s 
gaan, over de voorstelling zelf of over acteren. De acteurs staan hier heel open in en 
beantwoorden ze graag. Ook is er de mogelijkheid voor het delen van verhalen uit de zaal.

het nagesprek zal ongeveer 20 minuten duren.


Hierna verlaten de bezoekers rustig de zaal en halen hun jas en tas op uit de garderobe.


Wij wensen jullie nogmaals een heel fijn theaterbezoek!


https://youtu.be/5uoT9PoRrdk
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