
 
 
 
De Mobiele Straatbrigade 

 
 
 

 

 

1 

Vrijetijdsbesteding mèt persoonlijke ontwikkeling èn 
heeeeel veel plezier! 

Waar vind je die combi…..? Bij de “Mobiele Straatbrigade”! 

 

 
 
 
 
De Mobiele Straatbrigade 
Tijdens Fabriek Magnifique 2018 is **de Mobiele Straatbrigade** tot 
leven gekomen; een groep dolenthousiaste mensen die onder leiding 
van René Hildesheim drie dagen spektakel hebben gebracht in Veghel 
met straattheater. Een heel groot succes, volgens de organisatie van 
FM, en zeker ook voor de straatartiesten zelf. 
 
 
 
 

Straatartiest in de Mobiele Brigade ben je op vrijwillige basis. Wat je ervoor terugkrijgt, is echter 
niet niks! 

• workshop straattheater - hoe doe je dat nou als straatartiest? ** 
• persoonlijke groei/ontwikkeling - je groeit ervan als mens, je leert heel veel over jezelf 
• heel veel lol - want het publiek vindt het altijd leuk 
• saamhorigheidsgevoel - je doet het samen, en dat is echt fantastisch 

We gaan door met de Mobiele Straatbrigade op oproepbasis d.w.z. je kunt meedoen op het 
moment dat er een vraag komt. Je mag natuurlijk zelf ook optreedverzoeken indienen voor 
volgend jaar. In 2019 hebben we al het verhalenfestival, Veghel in Hout, Koningsdag in Sint-
Oedenrode op het lijstje en in 2020 natuurlijk weer Fabriek Magnifique. 
 
 

 
 
Zou je je willen aansluiten bij deze geweldige club, en de kneepjes van het vak willen leren, dan 
kun je deelnemen aan de workshop Straattheater (zie volgende pagina): 
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Straattheater – de straat als podium! 
Workshop Straattheater  
 
Zondag 7 oktober 2018 - 10.30 – 15.30 uur 
Theaterstudio Noordkade Veghel 
Docent: René Hildesheim 
€ 35 ** inclusief lunch 
 
De kunst van het niets doen, loslaten en en durven te laten zien. 
We werken met improvisatie-oefeningen veelal gebaseerd op de theatersport oefeningen van Keith 
Johnstone. Daarmee leggen we een basis qua grondhouding van de spelers. Een open houding kun 
je opbouwen, spiegelen met je publiek, ja willen zeggen in plaats van nee. De kunst van het niets 
doen en de 3 seconden regel. Dit zijn tools die je aanleert. En gebruikmaken van je rijke ervaring 
die jouw leven je al heeft geboden.  
 
Wat ga je doen? 
Je hebt weinig, of nooit, of al lang geleden toneel gespeeld, maar improviseren lijkt je leuk om te 
proberen, of je hebt al wel een beetje ervaring met teksttoneel en vraagt je af hoe je het er met 
improviseren afbrengt? Deze workshop is dan iets voor jou. 
 
Wat leer je? 

In deze workshop leer je de 
basis van het improviserend 
toneelspelen: samenwerken, 
niet blokkeren, accepteren, een 
verhaal opbouwen en je leert je 
verbeeldingskracht vrijuit te 
laten stromen en om te zetten 
in positieve spelimpulsen. 
 
Voor wie? 
Deze workshop staat open voor 

absolute beginners en voor iedereen die het acteren weer eens wil 
oppikken. Je hoeft geen enkele ervaring te hebben, maar de 
workshop blijkt ook uitdagend genoeg voor degenen die al eerder 
een cursus volgden of ervaring met spelen hebben. 
 
En….let op! 
** Als je driemaal aan een optreden van de Mobiele Straatbrigade 
meedoet, krijg je je bijdrage van €35 aan de workshop terug! 
 
Ben jij ook zo enthousiast, en helemaal na het lezen van dit bericht? Geef je dan snel op voor 
de workshop en/of schrijf je in voor de geplande activiteiten. 
Op dit moment is Koningsdag 2019 (27-04-2019) de enige concrete activiteit.  
 
Wil je je aansluiten bij de Mobiele Straatbrigade? Leuk! Meld jezelf aan 
via mobielestraatbrigade@gmail.com. Ook als je 7 oktober niet kunt, ben 
je van harte welkom! 
 
 
Met 'theatrale' groet :), 
René Hildesheim, docent 
Marty van Nooij, administratie 


