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Dank je wel voor je interesse in ons aanbod. In deze 
brochure zetten we onze voorstellingen en workshops op 
een rij voor het schooljaar 2022-2023. Na een bewogen tijd 
waarin veel voorstellingen zijn uitgevallen, kijken wij uit 
naar een seizoen waarin wij onze bezoekers weer vaker 
kunnen ontmoeten, verwonderen en inspireren. 

In oktober 2022 hernemen wij onze succesvolle voorstelling 
Knock-Out (12+). Deze voorstelling zal tot eind december 
te zien zijn door heel Nederland. Hiernaast hernemen wij 
in februari 2023 de voorstelling Vielfalt (15+) en in april en 
mei 2023 de voorstelling Unseen (15+). 
 
In de veelal tekstloze en muzikale voorstellingen creëren 
wij werelden die surreëel en magisch-realistisch zijn. Elke 
toeschouwer kan de voorstelling op zijn eigen manier 
invulling geven. Rondom onze voorstelling organiseren 
wij educatie-activiteiten voor jongeren. Wij werken met de 
eindeloze mogelijkheden van onze verbeelding en dagen 
de jongeren uit dit te onderzoeken. Waar kan jouw verbeel-
ding jou brengen? Onder begeleiding van onze theater- en 
mimedocenten ontdekken jongeren een nieuwe manier van 
kijken naar de wereld en mensen om hen heen. 

Heel graag tot ziens,

Jakop Ahlbom 

Beste docent,
beste cultuurcoördinator, 
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EEN TURBOSLAPSTICKVOORSTELLING
In Knock-Out buitelen fysieke scènes over 
elkaar heen, als in een rollercoaster. De voor-
stelling zit vol acrobatische trucs en visuele 
effecten. Het publiek krijgt geen tijd voor 
bezinning, zit zwetend op zijn stoel, met een 
verhoogde hartslag. Deze ode aan de actiefilm 
is te zien in theaters door heel Nederland.  
 
De klungelige en ietwat naïeve Larry en zijn 
ontevreden echtgenote worden gekidnapt. 
Zijn steenrijke vader krijgt het verzoek om 
een aanzienlijk bedrag te betalen voor hun 
vrijlating. Terwijl ze wachten op het losgeld, 
verschijnen er ongenode gasten aan de deur. 

De verwarring wordt steeds groter en iedereen 
raakt met iedereen in gevecht, in een ultieme 
poging het geld veilig te stellen. En dan is er 
ook nog een geheimzinnige cowboy met een 
gitaar, die de gebeurtenissen aan elkaar zingt. 
Knock-Out is een fysieke komedie over heb-
zucht en gierigheid, geïnspireerd op films van 
de Coen Brothers en Jackie Chan. 

Een coproductie met ISH Dance Collective en 
DeLaMar Theater. 

OKTOBER - DECEMBER 2022 

RIJKDOM DANSHEBZUCHT

O
nze speellijst vind je op pag

ina 18-19

Knock-Out (12+)



SNEL HUMOR ACTIE
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“Actietheater 
Knock-Out 
slaat in één 
keer raak.”
Telegraaf
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KNOCK-OUT EDUCATIE (12+) 
Voorafgaand aan het voorstellingsbezoek, kunnen wij 
workshop(s) organiseren op school of in het theater. Onder 
begeleiding van twee vakdocenten werken de deelnemers 
gedurende 1,5 uur rondom de onderwerpen uit de voor-
stelling, gaan zij de vloer op en ervaren zij de maakstijl van 
theatermaker Jakop Ahlbom (artistiek leider) en Marco 
Gerris (artistiek leider ISH dance collective).  

WORKSHOP KNOCK-OUT 
In deze workshop gaan de deelnemers zich zoveel mogelijk 
toe-eigenen. Ze nemen de leiding, maken de beste deals, 
pakken zoveel als ze kunnen. We onderzoeken hoe we ego-
isme en materialisme kunnen uitvergroten tot het maxi-
male. De centrale vraag is: wat wil jij hebben en hoe ver ga 
jij om dat te krijgen?  

PRAKTISCH* 
Workshops duren 1,5 tot 2 uur (in overleg) en kunnen 
worden betaald met de cultuurkaart (vanaf €150,- per 
groep). Wij adviseren max. 20 deelnemers per groep. Er kun-
nen meerdere workshops gelijktijdig georganiseerd worden.

* meer praktische informatie is te vinden op pagina 16 en 17.

“Knock-Out is een voorstelling om je 
vingers bij af te likken.” 
Volkskrant

Knock-Out
Educatie & Workshop
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SURREALISME HUMOR

Pra
ktische info w

orkshops: pag
ina 16-17

EEN VERDWIJNTRUC ALS START VAN 
EEN SURREALISTISCHE ZOEKTOCHT 
Een goochelaar laat een vrouw verdwij-
nen. Zij keert niet terug. Haar man doet 
alles om zijn geliefde terug te vinden 
en stapt de magische wereld van de 
goochelaar binnen. Hij komt terecht in 
een surreëel doolhof waarin illusie en 
werkelijkheid door elkaar lopen. Elke 
keer als hij haar lijkt te vinden, ontglipt 
ze hem. 

INTERNATIONAAL SUCCES 
Vielfalt werd in 2007 geselecteerd voor 
het Nederlands Theaterfestival en bete-
kende Ahlboms doorbraak bij het grote 
publiek. Na internationaal succes is de 
voorstelling na meer dan tien jaar terug 
op de Nederlandse podia. 

FEBRUARI 2023

Vielfalt (15+)



GOOCHELEN LIEFDE
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VIELFALT EDUCATIE (15+) 
Voorafgaand aan het voorstellingsbezoek, kunnen wij 
workshop(s) organiseren op school of in het theater. Onder 
begeleiding van een theater- en mimedocent werken de 
deelnemers gedurende 1,5 uur rondom de onderwerpen 
uit de voorstelling, gaan zij de vloer op en ervaren zij de 
maakstijl van theatermaker Jakop Ahlbom. 

WORKSHOP VIELFALT
Vakdocenten van de Jakop Ahlbom Company kruipen 
samen met de deelnemers in het verhaal van de hoofd-
persoon. Hij raakt de grip op zijn situatie kwijt en komt 
terecht in een terugkerend gedachtespinsel. Hoe verbeeld 
je de abstractie van een gedachtespinsel of bijvoorbeeld 
een vreemde droom, op het toneel? De deelnemers worden 
uitgedaagd om zonder tekst en uitleg, het verhaal van de 
hoofdpersoon te verbeelden. Wij vragen een aantal deel-
nemers om een bizarre droom te delen en gaan samen aan 
de slag om dit theatraal vorm te geven. Hoe zetten zij hun 
eigen ervaringen om in podiumkunst? 

PRAKTISCH* 
Workshops duren 1,5 tot 2 uur (in overleg) en kunnen 
worden betaald met de cultuurkaart (vanaf €150,- per 
groep). Wij adviseren max. 20 deelnemers per groep. Er kun-
nen meerdere workshops gelijktijdig georganiseerd worden.

* meer praktische informatie is te vinden op pagina 16 en 17.

Vielfalt
Educatie & Workshop
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Unseen (15+)

APRIL - MEI 2023

MACHTLIEFDE RELATIE



EEN MAGISCHE ZOEKTOCHT NAAR 
GELUKKIG ZIJN
In Unseen wordt de toeschouwer meegenomen 
in een magische wereld waarin niets is wat het 
lijkt. We zien een jonge vrouw die is vastgelopen 
in haar relatie. De komst van een inbreker 
geeft haar leven een nieuwe impuls maar haar 
relatie met haar man komt onder druk te 
staan. Dagelijks komt de inbreker het huis  
binnen. Door gebruik van illusionisme en 
visuele effecten wordt er een magische werke-
lijkheid gecreëerd. Als toeschouwer weet je niet 
waar je kijken moet. Weet de inbreker onzicht-
baar en uit het zicht van de man te blijven? 

Unseen is onder meer geïnspireerd op de 
Koreaanse film ‘Bin Jip’. Het toont Ahlboms 
fascinatie voor magie. Net als in het eerdere 
Lebensraum is deze voorstelling fysiek,  
poëtisch en humorvol. 

JALOEZIERELATIE HEBZUCHT

Pra
ktische info w

orkshops: pag
ina 16-17
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UNSEEN EDUCATIE (15+) 
Voorafgaand aan het voorstellingsbezoek, kunnen wij 
workshop(s) organiseren op school of in het theater. Onder 
begeleiding van een theater- en mimedocent werken de 
deelnemers gedurende 1,5 uur rondom de onderwerpen 
uit de voorstelling, gaan zij de vloer op en ervaren zij de 
maakstijl van theatermaker Jakop Ahlbom. 

WORKSHOP UNSEEN
In de workshop werken de deelnemers onder begeleiding 
van een vakdocent van de Jakop Ahlbom Company. Zij 
maken kennis met mime en onderzoeken hoe je zonder 
tekst kunt vertellen wat zich afspeelt in een personage. 
Hoe kun je een innerlijke strijd, verdriet, verlangen of 
frustratie verbeelden met jouw lichaam en mimiek? In de 
workshop leren deelnemers dat elke beweging van een 
personage, een verhaal vertelt. Welke (verborgen) eigen-
schappen of verhalen dragen zij bij zich en hoe vertel je die 
aan het publiek? 

PRAKTISCH* 
Workshops duren 1,5 tot 2 uur (in overleg) en kunnen 
worden betaald met de cultuurkaart (vanaf €150,- per 
groep). Wij adviseren max. 20 deelnemers per groep. Er kun-
nen meerdere workshops gelijktijdig georganiseerd worden.

* meer praktische informatie is te vinden op pagina 16 en 17.

Unseen
Educatie & Workshop
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‘Wij willen jongeren prikkelen, 
enthousiasmeren en context 
bieden bij het kijken naar de 
voorstelling.’
Jakop Ahlbom

Workshops

GROEPSOPDRACHTEN ZELF A AN DE SLAG



PRAKTISCH
Om het voorstellingsbezoek zo makkelijk mogelijk te 
maken, kun je zowel de voorstellingskaarten als de  
workshops reserveren via onze website: jakopahlbom.nl/
educatie

WORKSHOPS 
Workshops duren 1,5 tot 2 uur (in overleg) en kunnen wor-
den betaald met de cultuurkaart (vanaf €150,- per groep). 
Wij adviseren max. 20 deelnemers per groep. Er kunnen 
meerdere workshops gelijktijdig georganiseerd worden.

LIEVER OVERDAG DAN ’S AVONDS  
NAAR HET THEATER?
Dat begrijpen we heel goed. Als je interesse hebt om  
met meerdere klassen naar Knock-Out, Vielfalt of Unseen 
te komen bij een theater in de buurt dan bespreken we 
graag de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op 
jakopahlbom.nl/school voorstellingen of mail naar  
educatie@jakopahlbom.nl

TRY OUT VOOR DOCENTEN 
Wij spelen in het theater voor elke première een aantal 
proefvoorstellingen: try-outs. We kunnen ons goed voor-
stellen dat je wel eens wilt zien wat ons gezelschap  
te bieden heeft en of een voorstelling wel geschikt is  
voor jouw leerlingen. Wij bieden dat graag aan.  
Bekijk onze speellijst en geef je voorkeur door via  
www.jakopahlbom.nl/try-out-docenten/

17

MA AKPROCES

“Als iedereen zich wat beter zou kunnen 
inleven in iemand anders, dan zou de 
wereld voor iedereen een stuk fijner zijn.” 
Jakop Ahlbom



OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

SPEELLIJST 2022

Vr 21 Knock-Out Amsterdam
Za 22 Knock-Out Amsterdam
Zo 23 Knock-Out  Amsterdam
Woe 26 Knock-Out Amsterdam
Do 27  Knock-Out (schoolvoorstelling overdag) Amsterdam
Vr 28  Knock-Out Amsterdam
Za 29  Knock-Out Amsterdam
Zo 30  Knock-Out Amsterdam

Woe 02 Knock-Out Utrecht
Do 03 Knock-Out Utrecht
Vr 04 Knock-Out  Utrecht
Do 10 Knock-Out Den Haag
Vr 11 Knock-Out Den Haag
Za 12  Knock-Out Den Haag
Zo 13  Knock-Out Den Haag
Woe 16  Knock-Out Heerlen
Do 17  Knock-Out Heerlen
Do 18  Knock-Out Heerlen
Do 19  Knock-Out Heerlen
Woe 23 Knock-Out Rotterdam
Do 24 Knock-Out (schoolvoorstelling overdag) Rotterdam
Vr 25 Knock-Out Leeuwarden
Vr 26 Knock-Out Leeuwarden
Vr 27 Knock-Out Leeuwarden

Vr 02 Knock-Out Zwolle
Za 03 Knock-Out Zwolle
Zo 04 Knock-Out  Zwolle
Do 08 Knock-Out Eindhoven
Woe 21 Knock-Out Groningen
Do 22 Knock-Out Groningen
Vr 23 Knock-Out Groningen



DECEMBER

APRIL EN MEI

FEBRUARI

De voorstelling Unseen (15+) tourt door Nederland. Kijk voor onze actuele speellijst en 
speciale schoolvoorstelling op www.jakopahlbom.nl/agenda/

De voorstelling Vielfalt (15+) tourt door Nederland. Kijk voor onze actuele speellijst en 
speciale schoolvoorstelling op www.jakopahlbom.nl/agenda/

SPEELLIJST 2023
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Vr 09 Knock-Out Eindhoven
Za 10 Knock-Out Eindhoven
Zo 11 Knock-Out  Eindhoven
Woe 14 Knock-Out Amsterdam
Do 15 Knock-Out Amsterdam
Vr 16 Knock-Out Amsterdam



Meer en Vaart 300 
1068 LE Amsterdam

www.jakopahlbom.nl

Foto cover: Angad Goossen


