
Een theatervoorstelling op maat van jouw organisatie of zorginstelling

Mensen worden steeds ouder en dementie is een ziekte waar we
meer en meer mee te maken zullen krijgen. Iedereen heeft wel
een naaste of kennis die dementie heeft en toch blijft het een
moeilijk onderwerp. 
Mensen hebben veel vragen en twijfels en iedere persoon met
dementie is weer anders. Het is een vaak moeilijke zoektocht: het
leren omgaan met deze ziekte. Maar deze zoektocht maakt ook
dat er veel ruimte is  voor andere perspectieven. En daar zit de
kracht van de voorstelling 'Mistig Land'.

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

DOOR LIES VANDEBURIE EN STEFAAN DAEMS

Een andere kijk op dementie



"Stefaan en Lies gebruiken

hun muzikaliteit, inleving

en expertise voor deze

ontroerende en herkenbare

voorstelling."

Voor mantelzorgers en naasten van mensen met
dementie is het belangrijk om hun ervaringen te
kunnen delen. Na het spelen van de voorstelling
komen mensen vaak hun ervaringen en verhalen
vertellen aan ons. 
We vinden het belangrijk dat er tijd wordt gemaakt
voor deze gesprekken. Zo kunnen mantelzorgers
elkaar vinden en ervaringen en tips delen.
Wij spelen 'mistig Land' ook als alternatieve
bijscholing voor de medewerkers van
woonzorgcentra. 

Naast haar artistieke pad werkt Lies in een
Woonzorgcentrum met mensen met dementie. 
Vanuit haar creatieve en muzikale passie probeert ze
de bewoners te prikkelen en dat zorgt voor mooie en
ontroerende momenten. Ervaringen die ze graag wil
delen.

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

- Wij spelen de voorstelling ‘Mistig Land’ in het
woonzorgcentrum of een voorziene locatie. (60 min)

- Na de voorstelling kan het publiek vragen stellen en
kan de actrice antwoorden geven vanuit haar eigen
ervaringen in de praktijk. (15min)

- Indien gewenst volgt een gesprek gemodereerd
door ons of door een partnerorganisatie. 
Vertrekkende vanuit enkele gegeven vragen kan het
publiek onderling ervaringen uitwisselen. (30min)

contacteer ons voor meer info via: 

www.mistigland.com

M I S T I G  L A N D

Een voorstelling op maat


