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HOU ME LOS
Muzikaal theaterstuk over geestelijke gezondheid

concept, tekst en muziek  Nynka Delcour
muziek  Rob Stoop  –  eindregie  Rosa Peters

Met dank aan Rosa Schogt, Diederik Ruules en mijn broer Tom

Donderdag 14 april 2016   19-22u   Gent

http://www.krachtvanbeleving.nl/hou-me-los/


Hou me los is direct herkenbaar voor 
iedereen die te maken heeft (gehad) 
met psychische problemen in zijn/haar 
omgeving, maar ook invoelbaar voor 
iedereen die op wat voor manier dan 
ook zorg om een ander heeft (gehad). 

Gevoed door haar ervaring als “zus van” 
zingt en vertelt zangeres en theatermaker
Nynka Delcour (“Vlieg!”) op persoonlijke, 
ontroerende én grappige wijze over haar 
psychisch zieke broer. Maar ook over 
kreukelmoeders, over de HEMA, foute 
mannen, zorgsoep, verwarde oma’s en 
nog veel meer. Zij wordt hierin muzikaal 
ondersteund door pianist en accorde-
onist Rob Stoop. De afwisseling van 
liedjes, tekst en spel zorgt voor een 
gevarieerde voorstelling van ongeveer 
55 minuten, geschikt voor kleine zalen.

“Troost, aanvaarding, machteloosheid,
 rouw, liefde, onbegrip en schuld-
gevoel, het komt allemaal aan bod 
in een prachtige mix van theater, 

zang en muziek.”

Hou me los heeft een intiem en persoon-
lijk karakter maar gaat over gevoelens 
die universeel herkenbaar zijn. 
Toeschouwers kunnen erg geraakt zijn 
door de teksten en de liedjes. 
De voorstelling wordt vervolgd door een 
panelgesprek samen met het publiek 
en biedt ruimte voor uitwisseling van 
ervaringen en gevoelens.

De voorstelling is geschikt voor familie, 
welzijnsorganisaties, mantelzorgers en 
buddywerkers, GGZ, CGG, zorgverleners,
studenten in opleiding en iedereen die 
betrokken is met geestelijke gezondheid.

Donderdag 14 april 2016, 19 - 22u  –  Zaal Ebergiste, Stropkaai 38B, Gent
info en reservaties  claeysmarianne@hotmail.com  –  tel  0496 99 47 41

tickets  –  5 euro (Similes-leden), 8 euro (niet-leden)
reknr. BE40 4427 6802 9963  –  www.similesregiogent.be

Muzikaal theaterstuk over geestelijke gezondheid

Een grote pan soep. De slingers uit de knoop.
De tompoezen voorgeproefd. Laat grote broer maar komen

50 jaar leven moet je vieren. Maar hoe?
Want zeg nou zelf: het valt niet mee om in deze wereld

een beetje normaal te blijven? Toch?
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