
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een parodie op de wedstrijd van 't leven die 

we allemaal geacht worden te spelen.” 
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TWEESTRIJD 
 

Beste leerkracht,  

 

Binnenkort gaat u met uw klas naar de theatervoorstelling “TWEESTRIJD” van collectief dOFt. Hoe 

maak je een groep jongeren enthousiast voor een uitdagende theatervoorstelling? Een moeilijke 

opgave, zuchten sommigen onder u. Wees gerust: Het kan ook meevallen.  

“Collectief dOFt is genereus en creëert met TWEESTRIJD een apart, uniek en gek genoeg herkenbaar 

universum.” – Filip Tielens (freelance recensent) 

We erkennen het belang van een goede omkadering in de klas. De voorstelling is immers toegankelijk 

voor een jong publiek, maar daarom niet hapklaar. Deze lesmap kan u helpen het theaterbezoek nog 

aangenamer en interessanter te maken voor uw leerlingen én voor uzelf. Hier vindt u 

achtergrondinformatie en verschillende invalshoeken om over de voorstelling te praten. De 

belangrijkste vuistregel voor het kijken naar TWEESTRIJD: probeer niet alles serieus op te vatten en 

kijk met een open blik. TWEESTRIJD is immers een echte belevenisvoorstelling.  

Het doel van een goede voorbespreking is de leerlingen nieuwsgierig en betrokken maken en ze met 

een toepasbaar referentiekader naar de voorstelling laten kijken, zonder dat ze het stuk als leerstof 

ervaren. Ook de nabespreking is erg belangrijk. Daarin verwoorden de leerlingen hun eigen 

kijkervaring en ontdekken ze de denkbeelden van hun klasgenoten.  

Gehaaste leerkrachten vinden vooraan de meest essentiële informatie over TWEESTRIJD om samen 

met de leerlingen te bespreken. Voor de leerkrachten die de leerlingen willen laten proeven van de 

complexiteit van de voorstelling, hebben we een aantal actieve opdrachten bedacht die de leerlingen 

een kijk in het proces zullen bezorgen.   

We zijn altijd heel benieuwd naar de reacties op de voorstelling. U kan uw bedenkingen (eventueel 

naar aanleiding van de nabespreking) altijd kwijt op de website (www.doft.be).  

 

We wensen u een aangename voorstelling. Tot binnenkort! 
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In TWEESTRIJD met de tijd? 

In het kort 

 
TWEESTRIJD  
 
 
Een ratrace, een parodie op de wedstrijd van 't leven die we allemaal geacht worden te spelen. 
 
 
TWEESTRIJD is een duel over verwachtingen en menselijke denkpatronen. Verschillende 
leeftijdsgroepen in onze maatschappij worden geconfronteerd met 'altijd sneller, beter en 
efficiënter' om op die manier een leven te leiden (lijden?) dat past binnen de verwachtingen die onze 
maatschappij ons inpraat. In deze voorstelling worden twee personen tegenover elkaar gezet: ze 
communiceren met elkaar alsof ze de wedstrijd van hun leven spelen. De ander is sneller, beter en 
efficiënter. Maar wie is 'de ander'? In TWEESTRIJD heerst er een spanning, een esthetiek, een orde, 
waaronder een bittere (misschien wel herkenbare) strijd heerst.  TWEESTRIJD is fris, nieuw en schudt 
wakker.  
 
Het podium is in twee speelvelden verdeeld en de meubels zijn conform gespiegeld: links is er 
Maarten, rechts Julie. Het duo wordt geïntroduceerd door een stem: het spel is begonnen. De stem 
manifesteert zich in de vorm van een tergende ‘big brother’-voice en modereert het hele gebeuren. 
Onder minzaam gelach en denigrerende commentaar treitert hij: ‘Zou je dat wel doen, Julie?’, ‘Zijt ge 
daar zeker van, Maarten?’, ‘Het heeft allemaal te maken met je mindset’. De stem wordt visueel 
gemaakt door allerhande lichteffecten, die onder andere dienen als scorebord. 
 
Maarten of Julie? Het moet altijd ‘om ter best’ zijn, ‘om ter slimst’ of ‘om ter populairst’. Serveer je je 
gasten tonijn of zalm? Zeg je ‘ruiken’ of ‘rieken’? Hou je werk en privé best gescheiden of bijeen? 
Collega’s op Facebook toevoegen: ja of nee? Ik doe het zus, jij doet het zo. MAAR ONTHOUD ALTIJD: 
ik doe het beter. TWEESTRIJD is bevreemdend, soms fel, soms komisch, maar… Altijd écht. Maarten 
en Julie zetten een absurde, sprankelende voorstelling neer.  
 
“Hilariteit alom wanneer de herkenbaarheid van de situatie het publiek te veel wordt. Tweestrijd tikt 
op komisch vlak alle vakjes af.” – Anneka Roybens, recensie VETO 
 
Collectief dOFt – uit te spreken als ‘d of t’ - met de “d” van dans en de “t” van theater, want vaak 
twijfelt het publiek bij hun voorstellingen over de exacte discipline: is het nu dans of theater? De 
voorstellingen zijn steeds een combinatie van beiden, maar het is wel zo dat telkens één discipline 
primeert. TWEESTRIJD is een theatervoorstelling, maar het zou geen dOFt-voorstelling zijn moest er 
geen dans in zitten.  Er is een mooie cross-over gemaakt van deze twee disciplines in één eigen taal. 
De samensmelting maakt het zo bijzonder en interessant om naar te kijken. Verder maakt het 
collectief veel associaties met taal, door menselijke denkvormen dansant en taalkundig weer te 
geven.  
 
“Het is theater maar met een strakke (en uiterst synchrone) choreografie die uitmondt in neurotische 
chaos. De combinatie werkt, zo blijkt.” – Anneka Roybens, recensie VETO 

 

Wilt u de leerlingen warm maken voor TWEESTRIJD? Kijk dan zeker naar de trailer (zie verder: 
“TWEESTRIJD in beeld”). Hier maakt u op een plezante manier kennis met de voorstelling.  
 



DAAR GAAN WE HEEN!  

Voorbereiding in de klas 

 

Wat u beter niet doet: 

• Helemaal niets doen… De leerlingen moeten minstens een context meekrijgen van wat ze 

gaan te zien krijgen.  

• “De voorstelling is een gewoon een spel…” -> Dit is een foute benadering van de voorstelling. 

Het zorgt ervoor dat leerlingen het heel simplistisch opvatten. Wat zit er achter deze façade 

van dit duel?  

• De verwachtingen van de leerlingen zelf invullen door op elke vraag een concreet antwoord 

te geven. Laat uw eigen verwachtingen geen maatstaf zijn. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen nieuwsgierig en enthousiast worden om te komen kijken. Hoe meer ze zelf kunnen 

ontdekken in de voorstelling, hoe beter.  

• Naar het theater gaan met uw leerlingen beschouwen als een ‘vrij’ uur. 

• Een overhoring op punten geven over de voorstelling.  

 

Wat u beter wel doet: 

Voor u met uw leerlingen richting cultuurcentrum trekt, is het belangrijk om even stil te staan bij de 

voorstelling. Hang een poster (verkrijgbaar in het cultuurcentrum of stuur mailtje naar info@doft.be) op 

een zichtbare plek in de klas en geef aan dat jullie binnenkort naar deze voorstelling gaan. Je kan ook 

altijd samen met de leerlingen de website (www.doft.be) eens bekijken om de werking van het 

collectief te leren kennen.  

 
TWEESTRIJD: Waar zou dit voor kunnen staan? Enkele voorbeeldvragen:  
 

- Wat zie je allemaal op de poster? Hoe verhouden de twee personen op de poster zich t.o.v. 
elkaar? Wat vertelt hun lichaamshouding?  
 

Twee personen die bewust elkaar niet in de ogen kijken. De afstand maakt duidelijk 
dat er een spanning heerst.  
 

-  Vind je de poster aantrekkelijk? Zou je uit jezelf naar de voorstelling gaan kijken wanneer je 
deze poster zou zien? Waarom wel (of waarom niet)?  

 
- Zonder achtergrondinformatie: Wat vertelt de titel volgens jullie. Wat voor thema’s zouden 

in deze voorstelling besproken worden? Lijkt dit jou een serieuze voorstelling, waarom?  
 

- Op de poster zie je twee personen achter een hekje staan. Ze staan op hun ‘balkonnetje’. Als 
je naar een appartementsblok kijkt – en dus meerdere balkons hebt: wat voor balkons kom je 
tegen? Zou je zelf je balkon zo mooi mogelijk inrichten? Waarom? Wat vertelt ‘de invulling’ 
van je balkon over jou? En welke verwachtingen creëert dit naar de buitenwereld?  

http://www.doft.be/


Dit is een verwijzing naar ‘het balkon’ als een soort sociale spiegel. Een mooi, verzorgd 
balkon – met verse bloemen – zal wel een lieve, sociale vrouw zijn? Het balkon met de 
vuilniszakken, zal eerder een onverzorgde, alleenstaande man zijn? Welke verwachtingen 
spelen er in de klas omtrent het ‘uiterlijke’?   

 
- Waar/wanneer zie je mensen opscheppen in het dagelijks leven? Kom je dit vaak tegen? Dit 

‘opboksen’ tegen elkaar, is dit ook een TWEESTRIJD? Geef enkele situaties. 
 

- Wat is lichaamstaal? Geef/toon een paar voorbeelden. Zegt lichaamstaal meer of minder dan 
gesproken taal? 
 

- Heb je muziek nodig om te dansen? Zou men ook op woorden kunnen dansen?  
 

- Collectief dOFt (uitgesproken als ‘d of t’): wat zegt jullie deze naam? Waarom zou het 
gezelschap voor deze naam gekozen hebben? Welke associaties maak je met d of t?  

 
 TIP: kijk eens naar de productiegegevens…  

Er staat ‘choreografie & regie’: Piet Van Dycke. Dit betekent dat er zowel door de 
spelers geacteerd als gedanst wordt. Terwijl Jonas Vermeulen en Nele Vermeulen 
acteurs zijn… Is deze voorstelling geschreven met D(ans) of  T(heater)? Verder maakt 
collectief dOFt veel associaties met taal, door menselijke denkvormen dansant en 
taalkundig weer te geven.  
 
 

- Heb je de combinatie van dans en theater al eerder gezien of is dit vernieuwend? Hoe zou zo 
een samenwerking verlopen als een choreograaf acteurs regisseert/choreografeert? 
 

- Zoek je in een voorstelling altijd naar een verhaal? En wat als er geen klassiek verhaal is?  
 

 

 



Geef een paar KERNWOORDEN van de voorstelling mee:  
 

 
 

▪ TWEESTRIJD gaat over verwachtingen. Als jongere is het niet eenvoudig alle eisen die de 
samenleving ons oplegt te volbrengen. Er zijn een heleboel ‘onuitgesproken’ verwachtingen: na 
het middelbaar moet je gaan verder studeren – liefst universiteit (‘zo hoog mogelijk mikken!’). 
Daarna met een mooi diploma, een – goedbetaalde – job zoeken. Eerst iets huren, maar dat is 
eigenlijk ook maar ‘weggesmeten’ geld, dus liefst snel kopen. Een gedachtepatroon waar 
jongeren snel in meegaan. In TWEESTRIJD zie je twee jonge personages die het ‘typisch 
burgerlijke leventje’ persifleren. Maarten en Julie werden uitgekozen om ‘de wedstrijd van ’t 
leven’ te spelen. Een spel dat we allemaal (on)bewust meespelen, hetzij ieder op zijn eigen 
manier. Een onbevangen cyclus die moeilijk te doorbreken is.  
 

▪ TWEESTRIJD is geen klassiek verhaal, maar een belevenisvoorstelling. Dit betekent dat de spelers 
geen typisch verhaal brengen: “Er was eens…” (begin – midden – einde). Uiteraard is er een rode 
draad, een thematiek, een duidelijk verloop. TWEESTRIJD is geen klassieke theatervoorstelling, 
maar  eerder een fysieke uitputtingsslag met een stevig ritme. Ook hier wordt er gespeeld met je 
verwachtingen.  
 

▪ TWEESTRIJD is een theatervoorstelling met veel beweging. De jonge makers zijn tevens ook de 
spelers. Gemaakt door én voor jongeren. Het feit dat de spelers zo jong zijn geeft de voorstelling 
een andere lading. In TWEESTRIJD is er een mooie cross-over gemaakt van tekst en beweging: 
twee disciplines in één eigen taal. Men mag dus niet uitgaan van de ‘klassiekere’ benadering van 
theater en dans. Wat als je geen muziek, maar woorden hebt om op te dansen? Het resultaat 
vertolken de spelers in TWEESTRIJD.  
 

Het zou geweldig zijn als u de omkadering in de klas intuïtief kan benaderen: minder nadruk op 
uitleggen/duiden/argumenteren en meer op vragen/aanvoelen/inleven. Het belangrijkste 
onderdeel is de gedeelde beleving: samen de voorstelling ervaren.  

 

 

 
  

 
 

  
 



TWEE honden & maar één been 
Thematiek  

Het thema waarrond deze voorstelling draait, kan heel herkenbaar zijn voor de leerlingen uit uw klas. 
De dag van vandaag zijn de verwachtingen groot. We moeten presteren, beter doen en onszelf 
blijven heruitvinden en overtreffen in deze prestatiemaatschappij. De voorstelling gaat dan ook over 
de verwachting proberen waar te maken. Het gaat over de eeuwige tweestrijd die onder de mensen 
leeft: het opwegen tegenover elkaar, het voortdurend vergelijken, uitdagen en (proberen) te 
overtreffen. Hoe meer je bereikt, hoe hoger je ‘sociale status’. Jongeren zijn heel erg bezig met het 
zoeken naar een eigen identiteit. Ze zijn heel beïnvloedbaar en volgen ‘hippe trends’, maar als 
iedereen een bepaalde ‘hype’ nastreeft, valt men alsnog op dezelfde bodem. Het is het zoeken naar 
aansluiting, door zich te gedragen naar bepaalde normen. 
 
De voorstelling wordt gespeeld door twee jongen mensen, die juist de oversteek gemaakt hebben 
naar het ‘volwassen leven’. Ze spelen met andere woorden ‘het spel van het leven’. Voor een ouder 
publiek is TWEESTRIJD dan ook schrijnend confronterend, omdat alle - met opzet - typische thema’s 
op tafel worden gesmeten: werk, vrienden, leven, collega’s... Allemaal heel herkenbare onderwerpen 
die volwassenen inzetten om een gesprek aan te snijden. De thematieken sluiten niet rechtstreeks 
aan met de leefwereld van jongeren, maar zij staan in hun startblokken. Zij zijn de volgende ‘spelers’. 
Maar hoe kunnen uw leerlingen zich nu verbinden met de voorstelling? Simpel.  
 
 

- Wil ik ook zo’n personage worden?  
- Ga ik ook in deze TWEESTRIJD terecht komen?  
- Of ben ik hier al mee bezig? Op welke manier?  

Op de speelplaats, profileren op sociale media, goede punten halen etc.  
- Herkennen ze bepaalde thema’s? Vanwaar?  
- Hoe gaan ze het zelf doen?  
- Wat zijn hun doelen?  
- Voelen ze in het dagelijks leven dat er veel verwacht wordt van hen? Proberen ze deze 

verwachtingen waar te maken of juist tegenin te gaan?  
 

Hieronder vind je een stukje tekst uit TWEESTRIJD die een blik werpt op de thematiek.  

 U kan samen met de leerlingen het stukje tekst lezen: wat kan je hieruit halen?  

 
Als ge twee honden ziet vechten om een been, 
wie loopt er dan mee heen? 
De ander. 
De ander, dat zijn wij. 
Gij en ik, ik en gij. 
Smachtend naar meer, naar beter, naar zekerder, 
naar datgeen dat de ander heeft. 
 
 
De voorstelling speelt ook met de conventie van het theater zoals de jeugd die vaak hanteert: hoe 
kijk ik naar deze voorstelling? Wat haal ik hier uit? Volg ik een verhaal van begin tot eind, of ga ik 
puur voor de beleving?  

 



Gecombineerd, is dat met een D of T? 
 
 

Collectief dOFt - uit te spreken als ‘d of t’ - met de “d” van dans en de “t” van theater, want vaak 

twijfelt het publiek bij hun voorstellingen over de exacte discipline: is het nu dans of theater? De 

voorstellingen zijn steeds een combinatie van beiden, maar het is wel zo dat telkens één discipline 

primeert.  TWEESTRIJD is een theatervoorstelling, maar het zou geen dOFt-voorstelling zijn moest er 

geen dans in zitten. Maar wat voor theater wil dOFt brengen en waarom de combinatie met dans?  

De stap van verbeelding naar concept is verlopen via gebaren en klanken (klanken zijn eigenlijk 

akoestische gebaren). Praten zonder je lichaam te bewegen is niet eenvoudig. Daar speelt dOFt 

graag op in. Gaandeweg maakten we de gebaren complexer en abstracter, waardoor 

dansmateriaal begint te ontstaan. De extra toevoeging van taal (gezongen, geschreven, 

gesproken) geeft het geheel een grotere stabiliteit.  

Als dans al ergens over gaat, dan is het vaak onuitspreekbaar. Dans is meestal heel open. Niet 
ingevuld. Het communiceert op vele niveaus tegelijk. Het prikkelt, verwondert, zet aan tot nadenken, 
ontroert, plaagt, suggereert, maar het dwingt nooit. dOFt werkt intuïtief en benadert dansmateriaal 
als een concrete aanvulling ten aanzien van het spel van de spelers. Het dansmateriaal is 
geconstrueerd in een creatieve taal met eigen regels waar woorden en beweging in interactie treden.  
 
Het medium ‘dans’ bevat een open, intuïtief en impressionistisch karakter, maar de dans die dOFt 

hanteert/beheerst blijft heel leesbaar, wat het ook voor jongeren niet te complex maakt. Door de 

leesbare choreografieën in combinatie met theatrale elementen/tekst vormt het voor jongeren een 

referentiekader om de dans te kunnen plaatsen. Tegelijkertijd maakt de speelsheid in TWEESTRIJD, 

dat de voorstelling zijn eigen leven gaat leiden door fysiek streven.  

De dans staat nooit los van het geheel en de tekst voelt door het ritme bijna dansant aan. Wat 

uiteindelijk ook steeds terugkomt bij de voorstellingen van dOFt is humor. Het vertrekpunt bij een 

repetitieproces is steeds serieus, melodramatisch bijna. Daarna sluipt daar een soort zelfrelativering 

in die dan omslaat in taal- en situatiehumor. Muziek is ook steeds een belangrijk onderdeel van een 

dOFt-voorstelling. Al deze aspecten samen vormen een heftige trip in een soort bizarre en 

geësthetiseerde nieuwe wereld, die toch zeer herkenbaar is en dus nooit ver weg van de realiteit.  

 

 



Nabespreking 
 

Hoe bespreek je TWEESTRIJD achteraf in de klas? 
 
 
Met een nagesprek willen we graag de leerlingen de kans geven om hun ‘kijkervaring’ te delen met 
de klas, elkaars kritiek en opmerkingen te horen en elementen in de voorstelling te ontdekken die je 
zelf misschien niet had opgemerkt. Door erover te praten, leren leerlingen hun emoties uiten, hun 
eigen mening formuleren en begrip opbrengen voor de mening van anderen.  
 
Misschien moet uw openingsvraag bij een klasgesprek niet zijn: ‘En? Wie vond het leuk?’ Het 
nadeel van zo’n openingsvraag is dat de leerlingen meteen een oordeel over de voorstelling moeten 
innemen. Het nagesprek zou kunnen beginnen met een feitelijke beschrijving van het stuk, zodat ze 
vooral bezig zijn met wat ze eigenlijk hebben gezien. Dikwijls worden in een nabespreking zoveel 
dingen duidelijk, dat de leerlingen achteraf een veel preciezer antwoord kunnen geven over wat ze 
voelden en dachten tijdens de voorstelling en wat ze er uiteindelijk van vonden.  
 
Hieronder vindt u enkele voorbeeldvragen die als leidraad kunnen dienen voor het bespreken van 
de voorstelling. We vertrekken vanuit zeer algemene vragen over de voorstelling en gaan steeds 
specifieker in op bepaalde aspecten. Kies er gerust enkele uit die u het meest relevant acht.  
 
 
VRAGEN:  
 

▪ ALGEMEEN  
 

- Hoeveel spelers waren er in TWEESTRIJD? 
De eerste reactie van de leerlingen zal zijn: TWEE… Maar is dat zo? Er is namelijk nog een 
derde, constante speler: de stem!  

- Hoe oud denken jullie dat deze spelers zijn?  
- Hoe waren ze gekleed? En waarom zouden ze gekozen hebben voor dit kostuum?  
- Welke momenten herinner je je allemaal?  
- Hoe zag het decor eruit? Waarom zou men voor dit decor gekozen hebben? 
- Hoe begint de voorstelling?  
- Hoe eindigt de voorstelling? 
- Probeer de voorstelling te omschrijven in drie woorden. 
- Beschrijf de spelers: uiterlijk, karakter, dansstijl, spreekwijze… 
- Welke soort muziek/soundscape werd er gebruikt?  

 
▪ D of T?  

 
- Vond je TWEESTRIJD eerder een theater- of een dansvoorstelling?  
- Wat kan je zeggen over hun speelstijl?  
- Kon je genieten van de ‘bewegingen’?  
- Wat voor tekst werd er gebruikt?  
- Wat zou de inspiratie voor deze teksten geweest zijn?  
- Had je de combinatie van dans en theater al eerder gezien?  

 
▪ Interpretatie  

 
- Voldeed de voorstelling aan je verwachtingen? Waarom wel/niet? 



- Voelde je je betrokken bij de voorstelling? 
- Mocht de voorstelling voor jou nog iets langer duren of liever minder lang?  
- Vond je het een klassieke voorstelling of eerder vernieuwend?  
- Zou je deze voorstelling aanraden aan leeftijdsgenoten? Waarom zou je dat doen?  
- Welke momenten zijn je het beste bijgebleven? 
- Welke emoties riep het stuk op? Hoe voelde je je achteraf? 
- Wie heeft er genoten van de voorstelling. Wie niet?  

 
 

Mocht de klas of u nadien nog met vragen zitten, mag u ons altijd mailen (info@doft.be).  
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Hoe moet het?  
 

 Creatieve verwerkingsopdrachten 
 
 
Met enkele creatieve verwerkingsopdrachten willen we de leerlingen zelf actief aan het werk zetten. 
Zo kunnen ze hun kijkervaring omzetten in beelden door middel van hun eigen creativiteit. Durf 
binnen je eigen structuur een stap opzij te zetten en je te laten verrassen. De uitkomst is 
onvoorspelbaar. We willen ook de sociale vaardigheden van de leerlingen versterken: de leerlingen 
leren elkaars werk en ideeën te respecteren en samen in groep te werken.  
 
Voor de SCHRIJVERS:  
 

- In de voorstelling wordt er voortdurend met woorden ‘gepingpongd’ in verschillende 
dialogen. Hier komen telkens kleine woordspelletjes in voor en wordt er kort op de bal 
gespeeld.  
 Schrijf zelf een dialoog (samen met je buurman of -vrouw) met als onderwerp ‘je tuintje 

onderhouden’, in TWEESTRIJD-stijl.  
 

- Schrijf zelf een promotekst voor deze voorstelling.  
 

- Je bent een recensent voor de ‘Theaterkrant’. Hoe zou jij deze voorstelling beoordelen? 
Schrijf een recensie over de voorstelling en beargumenteer waarom je de voorstelling goed 
of slecht vond. 

 
Voor de DOENERS:  
 

- Maak een originele poster over de voorstelling. Hierbij kan je gebruik maken van foto’s, 
tekst, tekeningen, andere materialen…  
 

- Zoek minstens vijf kunstwerken (schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, bouwwerken…) die 
goed bij deze productie passen. Licht je keuze uitvoerig toe. Verwijs daarbij naar momenten 
uit de voorstelling. 

 
- Neem 5 dagelijkse handelingen (bv. tanden poetsen, schrijven, bril opzetten…) en zet deze 

om in beweging. Dit noemen we “gesticulaties”. Maak deze 5 “gesticulaties” duidelijk voor 
jezelf en geef ze een volgorde. Hierdoor creëer je een “bewegingsfrase”. Zit daarna samen 
met je buurman/vrouw en leer elkaars ‘bewegingsfrase’ aan. Probeer alles zo gelijk mogelijk 
te doen. Is het moeilijk om alles synchroon te ‘dansen’?  
 

- Zit samen met je buurman/vrouw. Schrijf samen 7 uitspraken op die je klasgenoot of 
leerkracht… vaak zegt. Verzin samen voor elk woord een beweging. Probeer nu woord en 
beweging te combineren. Probeer de volgorde te onthouden en zo synchroon mogelijk te 
bewegen/spreken.  
 

 

 

 

 



MAARTEN OF JULIE? 

-  

 
 



WIE ZIJN WIJ?  
 

Over collectief dOFt 
 

Gecombineerd, is dat met een d of een t? Collectief dOFt creëert voorstellingen met eigen 
'spellingsregels' die zowel dans als theater omvatten. 

Collectief dOFt werd opgericht door Piet Van Dycke (danser/choreograaf), Nele Vermeulen 
(actrice/maakster) en Jonas Vermeulen (acteur/maker). Kenmerkend aan dOFt is de combinatie van 
dans en theater. Dit is zo gegroeid door de samenstelling van het collectief: Piet is 
danser/choreograaf, Jonas & Nele zijn opgeleid binnen theater. dOFt-voorstellingen steunen met 
andere woorden op twee grote pijlers: dans en theater. Andere disciplines zoals geluidskunst, circus, 
zang, taal, muziek en beeld worden ingezet om haar creaties vorm te geven. 

dOFt creëert projecten die toegankelijk, aanvaardbaar & menselijk zijn, en die een herkenningspunt 
vormen voor ieders perspectief. Collectief dOFt tracht de perfectie van het imperfecte te tonen waar 
menselijke gewoontes en denkvormen centraal staan. De projecten streven een hoog beeldend 
gehalte na. Een dOFt- voorstelling kan dus beschreven worden als een omkaderd experiment waar 
twee hoofdzuilen (dans en theater) worden aangelengd met andere artistieke disciplines.  

TWEESTRIJD is de derde productie van collectief dOFt, eerder creëerden ze EVEN GEDULD (Tweetakt 

& VAART) en IT’S ALL ABOUT THE THIRD NIPPLE (i.s.m Kelly Vanneste). 

 

 Productiegegevens 

 

concept, tekst en spel Jonas Vermeulen, Nele Vermeulen choreografie en regie Piet Van Dycke 

muziekmontage Jonas Vermeulen stem Bram Verrecas dramaturgie Marie Peeters lichtontwerp en 

techniek Daan Tytgat e.a. scenografie collectief dOFt vormgeving Dave Roelants productie Collectief 

dOFt i.k.v. EIGEN KWEEK een platform voor talentontwikkeling in Vlaams-Brabant door 

samenwerking van deze 8 culturele centra: CC Diest, CC ‘t Gasthuis Aarschot, GC De Wildeman 

Herent, CC Strombeek, CC Westrand Dilbeek, CC ’t Vondel Halle, CC De Kruisboog Tienen en 30CC 

Leuven met dank aan Jasper Dreesen, Niels Vermeulen en Jeannine Vanden Berghen. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Over de spelers/makers 
 

 

 
 
 

 
 



INTERVIEW MET DE MAKERS 



TWEESTRIJD in beeld 
 

Trailer  
 

 

https://vimeo.com/235218983  

 

Aanrader om samen met de leerlingen te bekijken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/235218983


PERS  

VETO – Anneka Roybens 



 

 

 

 

 


