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Prokkelshow

‘Ik wil graag beroemd worden.’

Samen een sprankelende,
ontroerende theatershow maken.

Prokkelshow
‘Het was een feest om erbij te zijn.’

•
•

B
 espreek een theaterzaal voor de Prokkelvrijdag of -zaterdag.
V raag lokale verenigingen en organisaties (ook van mensen met
een verstandelijke beperking) of ze ‘iets’ willen laten zien op het
podium.

•

Organiseer een beursvloer voor alle belangstellenden en maak
koppels van organisaties met en zonder verstandelijke beperking
die goed met elkaar overweg kunnen of dezelfde interesse hebben
(muziek maken, toneel spelen, dansen, zingen).

•

L aat de koppels in twee of drie workshops met elkaar hun
programmaonderdeel bedenken en invullen.

•

S tel tijdens de workshops de interactie tussen deelnemers met en
zonder beperking centraal.

‘Op de uitvoeringsdag lieten de deelnemers ingestudeerde
presentatievormen zien, zoals de Prokkelsong,
Prokkelmovie, Prokkeldance, Prokkelmusic en Prokkelart.’

•

Draag het project met een kleine groep, die de coördinatie en
de randvoorwaarden regelt en het concept uitwerkt.

•

Z oek samenwerking met ondernemers, scholen, gemeente,
zorg- en welzijnsinstelling en met het verenigingsleven.

•
•

Gebruik eigen netwerken om deelnemers en financiën te werven.
 enk ook aan sponsoring in natura: inzet van personele uren,
D
expertise, broodjes enzovoort.

‘De betrokkenheid van alle deelnemers met en zonder
een verstandelijke beperking was zeer intensief. Zowel in
de voorbereiding als tijdens de uitvoering.’

‘Tijdens de workshops werden korte kunstvorm
oefeningen voorbereid en gerepeteerd in groepen
met en zonder beperking.’

•

M
 aak koppelingen tussen culturele initiatieven in het dorp of
de stad en instellingen of organisaties voor mensen met een
beperking.

•

M
 aak een programma met draaiboek en benoem één
contactpersoon per workshop.

•
•

Z oek een mooie locatie of theater uit voor de grote Prokkelshow.
L aat de show openen door een belangrijk persoon, zoals de
burgemeester of de wethouder cultuur of welzijn.

www.prokkel.nl

