
 
 
 
 
 
Jongeren in gesprek met ouderen: Theater De Krakeling zoekt 
gesprekspartners voor theaterproject Theater Na de Dam 
 
 
Theater Na de Dam: 
Elk jaar op 4 mei spelen er na de dodenherdenking in het hele land voorstellingen. Deze 
voorstellingen gaan over de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten. 
 
Een belangrijk onderdeel van Theater Na de Dam is het jongerenproject: Jongeren in het 
hele land gaan in gesprek met mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt of die 
verhalen van familieleden kunnen navertellen. Zij doen hun verhaal, maar gaan ook in 
gesprek met de jongeren. Hoe denken zij over herdenken, over vrijheid en over bezetting. 
 
Amsterdammers 
Theater De Krakeling is, midden in de pandemie, verhuisd van het centrum naar het 
Westergasterrein. Om ons nog meer thuis te voelen in onze nieuwe buurt, zijn we op zoek 
naar ouderen uit de omgeving van het Westerpark: Staatslieden- / Spaarndammer- / 
Haarlemmerbuurt, maar ouderen uit andere Amsterdamse buurten zijn ook welkom om 
mee te doen. Mensen die het interessant vinden om in gesprek te gaan met jongeren en van 
gedachten te wisselen over het verleden en het heden en hun eigen verhaal te delen. 
 
Dit jaar focussen we met name op de thema’s ‘school’ en ‘verzet’. Hoe is het om naar school 
te gaan in tijden van een bezetting? En wat is verzet? Een opstand? Heeft het nut en 
wanneer is het geslaagd? 
 
De gesprekken zullen uiteraard plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM die op dat 
moment gelden. Het kan bijvoorbeeld via de telefoon, digitaal, buiten of door een 
ontmoeting waarbij afstand gehouden wordt.  
 
Staat u hiervoor open en geeft u uw verhaal graag door aan de jongere generatie?  
Geef u op bij Hiske Dijkstra, Loes van der Staak of Marley Braaf via educatie@krakeling.nl of 
per telefoon 020-6245123. 
 
Graag tot ziens! 
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