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Een bijzonder optreden gespeeld bij  
u op locatie. Ontdek De Speelgasten!
De Speelgasten is een groep professionele acteurs 
die huiskamervoorstellingen speelt. Ze gebruiken 
Nederlandstalige muziek en poëzie om een eigen 
theatersetting te creëren op uw locatie. 

De acteurs zijn specifiek getraind voor uw doel-
groep en hebben ervaring met het spelen voor 
ouderen met somatische en/of psychogeriatrische 
aandoeningen. De acteurs brengen de mooiste, 
leukste en grappigste liedjes en poëzie in de  
Nederlandse taal. Dit geeft verlichting, herkenning, 
troost, inspiratie, vermaak en verbinding.

Wat kunt u verwachten?
De Speelgast komt binnen in een nostalgisch 
kostuum met een eigen theaterkoffer. Het optreden 
begint en eindigt altijd met persoonlijk contact met 
het publiek, waarbij de speler ieder de hand schudt 
en kort kennismaakt. 

Tijdens het optreden wordt het langetermijngeheugen 
geactiveerd door veelal herkenbare liedjes en poëzie 
van vroeger. Ook mag er flink gelachen worden.  
Het publiek wordt op deze manier geactiveerd en 
betrokken bij het optreden. 

Elk optreden is uniek en bevat liedjes en poëzie  
van o.a. Simon Carmiggelt, Annie M.G. Schmidt,  
Toon Hermans en Remco Campert. De poëzie  
en liedjes zijn zowel toegankelijk als kwalitatief.
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Maatwerk voor een breed publiek
Het project richt zich op ouderen die zorg nodig 
hebben of zelf niet in de mogelijkheid zijn om naar 
het theater te gaan. Elk optreden wordt gespeeld 
door één Speelgast. De acteur verzorgt per dagdeel 
meerdere optredens in verschillende huiskamers 
voor kleinschalige groepen.  

We kunnen u verschillende optredens aanbieden, 
zoals een kerstoptreden, de zingende serveerster 
met High Tea, een Wim Sonneveld programma,  
een optreden van een poppenspeler, … 

Neem contact met ons op voor meer informatie 
via despeelgasten@bedtimestories.nl of 
reserveer een Speelgast voor uw zorginstelling  
via www.despeelgasten.nl.

Een project van Stichting BedtimeStories
Stichting BedtimeStories heeft verschillende projecten: 
het voorlezen in ziekenhuizen voor ouderen en 
kinderen, en Verborgen Schatten, een literair project 
voor ouderen in ontmoetingscentra. Meer informatie 
vindt u via www.bedtimestories.nl.
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