Mistig Land
Een theatervoorstelling op maat van jouw school of opleiding

Een andere kijk op dementie
DOOR LIES VANDEBURIE EN STEFAAN DAEMS

Dementie is moeilijk te vatten in leerstof.
Het is een haast onbevattelijk proces die bij elke mens weer
anders is. Soms zijn dagdagelijkse handelingen of is ‘moeilijk
gedrag’ vanzelfsprekend geworden. Door deze voorstelling
kunnen de leerlingen het persoonlijke proces achter het
ziektebeeld beter leren begrijpen. Een nagesprek en lesbundel
bij

de

voorstelling

zorgen

voor

meer

inzicht

in

de

persoonsgerichte zorg.
Stefaan (muziek, saxofoon) en Lies (tekst, spel, trompet) vonden
elkaar in een gedeelde passie voor geëngageerd theater. Ze
willen de kunsten verder laten reiken dan de schouwburg.
Mensen verbinden en raken en bovenal een gesprek starten.
Vanuit het dagelijkse leven, hun persoonlijke ervaringen en de
praktijk laten Stefaan en Lies je binnenkijken in het hoofd en het
proces van iemand met dementie.

'Mistig Land
is een intieme
theatervoorstelling
die laat binnenkijken
in het hoofd van
iemand met dementie.'

MISTIG LAND

Een voorstelling op maat
Er bestaat een verband tussen (toneel)spelen en

Hoe gaat het in zijn werk?

dementie. Onze fantasie verliezen we namelijk nooit.
Wanneer je toneel speelt of grapjes maakt laat je je

- Wij spelen de voorstelling ‘Mistig Land’ in de school

fantasie de vrije loop. En ook al is het niet met

of op een voorziene locatie. (60 min)

woorden, communiceren en ‘tonen’ doe je altijd.
Dementie is onomkeerbaar, maar de manier waarop

- Na de voorstelling krijgen de leerlingen/collega’s

we ernaar kijken kunnen we weldegelijk omdraaien.

enkele vragen over de voorstelling waarover ze

Zo kunnen nieuwe inzichten ontstaan en kan je met

kunnen reflecteren. Er ontstaat een gesprek

kleine, moeiteloze gebaren de zorg vlotter laten

vertrekkende vanuit de vragen. (15 min)

verlopen.
- De leerlingen krijgen een bundel mee met
Naast

haar

artistieke

pad

werkt

Lies

in

een

woonzorgcentrum met mensen met dementie.

praktische voorbeelden en alternatieve manieren
van omgaan met mensen met dementie.

Vanuit haar creatieve en muzikale passie probeert ze
de bewoners te prikkelen en dat zorgt voor mooie en

contacteer ons voor meer info via:

ontroerende momenten. Ervaringen die ze graag wil

www.mistigland.com

delen.

"Stefaan en Lies gebruiken
hun muzikaliteit, inleving
en expertise voor deze
ontroerende en herkenbare
voorstelling."

