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 M armelijn heeft haar 
25-jarig bestaan  
groots gevierd. Seizoen 
2013-2014 was een 
zeer geslaagd jaar met 

een aantal hoogte punten. Daar-
onder valt de feestelijke lustrumdag 
op 25 januari 2014 in Theater de 
Speeldoos, waar ruim 100 leerlingen 
aan deelnamen. De verjaardag van 
de jeugdtheaterschool is ook  
gevierd met een revue van  
enkele oud-leerlingen en een  
gezellige borrel na de eind-
voorstellingen. Voor je ligt een  
lustrumboek met vooral herinne-
ringen en foto’s van het afgelopen 
lustrumjaar, maar ook verhalen  
van (gast) docenten, vaste teamleden 
en enkele oud-leerlingen. 
Op naar de volgende 25 jaar!

Joost Davids
VOORZITTER SINDS 2010

“Omdat mijn 
dochter Felice 
al een aantal 
jaren met 
veel plezier 

en enthou siasme bij Marmelijn speelde, ben ik 
voorzitter geworden van het stichtingsbestuur. 
Ik vond het belangrijk om de continuïteit van 
de school te waarborgen en, waar moge-
lijk, een aantal zaken te verbeteren. Voor 
een klein dorp als Baarn is Marmelijn een 
unieke voor ziening; hoogwaardig theater-
onderwijs voor kinderen en jongeren 

van 6 tot en met 18 jaar voor een betaalbaar 
lesgeld. Ik vond en vind het belangrijk om me 
daarvoor in te zetten. Jaarlijks geniet ik van de 
eindvoorstellingen. Ik heb sinds 2011 álle  
voorstellingen gezien en heb daarbij veel  
gelachen, maar was ook menigmaal tot tranen 
toe geroerd. Ik hoop nog jarenlang te genieten 
van prachtige voorstellingen, ook als ik zelf 
geen kinderen meer op Marmelijn heb.”

Hansien de Marez Oyens
PENNINGMEESTER SINDS 2010

“Joost vroeg mij op het juiste  
moment om penningmeester te  
worden. Destijds speelde mijn jongste 
zoon met veel passie en plezier bij 
Marmelijn. Ik deed in Baarn nog geen vrij-
willigerswerk en vind het belangrijk mij in te 
zetten voor het dorp waar ik woon. Gezamenlijk 
zijn we bezig de theaterschool goed te laten 
draaien in nauw overleg met Marc. Mijn rol is 
de financiën te bewaken, zodat de gemeente-
lijke subsidie en ouderbijdrages goed worden 

besteed. Ik vind 
het heel bijzonder 
dat wij binnen 
Baarn zo’n mooie 
en goed lopende 
theaterschool 
hebben. Naast de 
lessen gaan we  

verder met het geven van workshops op 
scholen om nog meer kinderen te laten kennis-
maken met de mogelijkheden van theater.  
Ik hoop van harte dat de gemeente ons ook  
de komende jaren blijft steunen, zodat toneel 
voor alle kinderen bereikbaar blijft.”

COLOFON  
Uitgave  Stichting Marmelijn  
 Jeugdtheaterschool Baarn  
Oplage  200 exemplaren  
Eindredactie Kevin van den Berg 
& productie    
Ontwerp  Mariska Schotman
Fotografie  Annemarie Sint Jago  
Drukker  BakkerBaarn  
© Baarn • juli 2014 • 1e druk

 A l vanaf het eerste uur ben ik 
betrokken bij Marmelijn. Mijn 
moeder zag in de Baarnsche  
Courant een foto van een 
clowntje met daarin een oproep 

aan kinderen om te komen toneelspelen 
in De Speeldoos. Eerst heette de school 
‘Baarns Jeugdtoneel’, een aantal jaren later 
heeft onze speelgroep de naam ‘Jeugd
theater Marmelijn’ verzonnen. 
In elke les stond gezelligheid en spel
plezier voorop. Het was erg leuk om gek 
te doen en met leeftijdsgenoten toneel 
te spelen. Ik herinner mij nog veel van de 
voorstellingen, waarvan ik enkele later ook 
heb geregisseerd. De rol van Wolf in ‘Mooie 
Wolven’ was erg mooi om te doen, daar 
zat ook veel zang in. Of de rol van Antoine 
Magneau in Roger Vitracs ‘Victor of de  
Kinderen aan de macht’, was ook heerlijk 
om te doen. Ik was toen 16 en weet nog dat 
ik op het podium in De Speeldoos stond te 
spelen en wist: ik wil verder met theater. 
Zodoende heb ik een studie gevolgd en 
uiteindelijk ben ik op mijn 23e theaterles 
gaan geven. 

Ik ben apetrots! Toen ik bij Marmelijn ging 
lesgeven, waren er maar twee klasjes van 
in totaal zo’n 22 leerlingen. En kijk nu: 
Marmelijn is een volwaardige jeugd
theaterschool met zo’n 150 leerlingen,  
die het erg goed doet. 
Ik ben geen regisseur en docent die zijn 
visie oplegt, maar vind het juist heerlijk 
om te zien wat leerlingen inbrengen op de 
spelvloer. Als je iets samen maakt, krijgt 
het werkproces vleugels en dat maakt dit 
vak fantastisch om te doen. Een jeugd
theaterschool is enorm belangrijk en 
onmisbaar. Ik vind het zeer van belang  
dat kinderen en jongeren zich op een  
sociaalemotioneel niveau kunnen  
ontplooien. Het is heel erg leuk om te  
zien dat zoveel leerlingen, op welke  
manier dan ook, de weg naar het  
theatervak hebben gevonden. Dan 
doen we het toch goed met z’n allen!

Graag tot ziens bij Marmelijn!

Marc van Driel
Artistiek leider

Al 25 jaar betrokken
Eerst leerling, nu 15 jaar docent

“ Ik weet nog 
dat ik op het 
podium stond 
en wist: ik wil 
verder met 
theater.”
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Dé jeugdtheaterschool van Baarn!

TheaterschoolTheaterschoolTheaterschoolTheaterschool

Schrijf je in!
SEIZOEN 2014 – 2015

WWW.MARMELIJN.NL

Dé jeugdtheaterschool van Baarn!

Musical!

Theater!

Toneel!

MARMELIJN

Theaterschool

MARMELIJN

IN BEELD
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De twee en een halve decennia dat Marmelijn bestaat 
is het onmis(ken)baar in Baarn. Zo creatief als de 
theatermakers zijn, worden ook de uitingen van de 
jeugdtheaterschool gemaakt. Diverse flyers, posters, 
programmaboekjes en -kranten worden al jaren met 
uiteenlopende uitstralingen opgemaakt. Sinds seizoen 
2012-2013 heeft Marmelijn een nieuwe website én 
wordt een nieuwe, eigentijdse stijl gecreëerd.

De identiteit 
van Marmelijn

35
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Marc van Driel
DOCENT SINDS 1999
Marc (1976) is theaterdocent, 
regisseur en dramaturg. Hij deed 
zijn studie in Utrecht en werkt nu 
op diverse middelbare scholen, 
waaronder de Waldheim-mavo.  
Hij heeft zijn eigen theater-
stichting, is coach, geeft  
workshops, regisseert bij  
toneelverenigingen en speelt  
regelmatig gastrollen. De leer-
lingen van Marmelijn zijn een 
grote inspiratiebron voor hem.
“Ik ben dit vak in gegaan, omdat 
ik zelf zo ontzettend veel plezier 
heb gehad bij Marmelijn. Als dat 
niet zo was geweest, was ik na één 
seizoen afgehaakt en was ik nooit 
terechtgekomen waar ik nu ben. In 
2014 zit ik 15 jaar in het theater
vak en al die tijd geef ik al les bij 
Marmelijn. Daarnaast ben ik ook 
leider van het hele artistieke team, 
waar ik supertrots op ben. Mireille 
en Marcelle zijn niet alleen fan
tastisch om mee te werken, maar 

ook hele lieve, mooie mensen. 
Caspar (geluid), Marco (licht), Juns 
(kleding), Bernadette (grime) en 
Mavis (grime) vormen al jaren een 
heerlijk enthousiast team om mee 
te werken!
Ik heb hele grappige voorstel
lingen met groepen gemaakt, maar 
ook hele ontroerende en hele 
spannende. Het is altijd een feest 
om die voorstellingen met de  
kinderen of de jongeren te maken. 
Ik ben heel erg trots op de leer
lingen en oudleerlingen. Zonder 
hen had ik nooit zo veel plezier 
en zo’n mooie tijd gehad. Het zijn 
allemaal kanjers!”

Mireille Verheijen
DOCENT SINDS 2005
Mireille (1968) is docent drama, 
yoga en dansexpressie en 
trainingsacteur. Naast lessen bij 
Marmelijn, werkt ze in onderwijs-
projecten op basisscholen, bij 
Circus Dircus en geeft zij wekelijks 
meerdere yogalessen aan kin-
deren, tieners en volwassen. Ze 
werd geboren in Amsterdam, maar 
woont al zo’n 20 jaar in Baarn.
“Mijn zoon Levi zat jarenlang met 
veel plezier op Marmelijn. Toen er 
in 2005 een docent bij Marmelijn 
wegging, heb ik gesolliciteerd. In 
september dat jaar ben ik gestart 
met lesgeven aan de jongste 
leerlingen. Van de eerste lesdag 
herinner ik me nog het intense 
plezier en mijn eigen over verhitte, 
rode wangen die ik de hele dag 
heb gevoeld: het was best een 
beetje spannend. Ik hou van  
ver halen en theater maken is  
een heel rijke vorm van verhalen 
vertellen. Expressie, beeld, geluid 

en verbondenheid komen samen. 
Met de kinderen maak ik een 
ontdekkingsreis waarin talenten 
en vaardigheden ontdekt en 
ontwikkeld worden en waarin de 
kracht van het individu én die van 
de groep tot bloei komen. Alle pro
ducties zijn mij dan ook dierbaar 
op een eigen, unieke manier. Maar 
ik weet nog goed bij welk toneel
stuk er het meest is gelachen 
(zowel tijdens de repetities als 
door het publiek): Tante Patent. 
Iedereen genoot! Enkele van mijn 
leerlingen volgen nu een beroeps
opleiding op theatergebied. Het is 
fijn om te hebben bijgedragen aan 
het ontwikkelen van liefde voor 
ons mooie vak!”

Docenten & gastdocenten Marcelle Arriëns
DOCENT SINDS 2008

Marcelle (1991) heeft als 
droom om met theater 
anderen te helpen in hun 
ontwikkeling en plezier en 
ontspanning te brengen.  
Ze is opgeleid tot drama-
therapeut, trainer en 
trainings acteur en werkt 
vanuit haar eigen bedrijf 
Cre-acting met theater en 
trainingen. 
“Toen ik in 2002 naar groep 8 
van de basisschool ging, ben  
ik zelf les gaan volgen op  
Marmelijn. Ik kreeg les van 
Marc en weet nog dat ik alles 
direct leuk vond. Optreden 
vond en vind ik nog steeds 
enorm kicken. Ik ben in 2008 
begonnen als docent bij  
Marmelijn. Ik startte toen 
net mijn studie en heb mijn 
eerstejaars stage bij Mireille 
gelopen. Tegelijkertijd zocht 
Marc een docent voor één van 
de theaterklassen. Dit heb ik 
toen beide met veel plezier 
gedaan. Ik vind het leuk als 
ik merk dat mijn geschreven 

voorstelling ook tot de ver
beelding bij de leerlingen 
spreekt. Dit merk ik wanneer 
ze zelf met allerlei ideeën 
komen ter aanvulling op 
het stuk. Het is superfijn om 
met kinderen en jongeren 
te werken die zelf ook graag 
willen leren en toneel
spelen leuk vinden. Ik vind 
het dan ook heel belangrijk 
dat Baarn een jeugdtheater
school heeft. Het heeft een 
grote verbindende factor, 
met name doordat theater 
iets is dat je deelt met  
anderen. Dat dit door de 
jeugd van de gemeenschap 
wordt gedaan, maakt het 
des te specialer!”

Gaby Kaihatu
GASTDOCENT SINDS 2010

Gaby (1967) is als zangdocente verbonden aan Marmelijn. 
Ze volgde haar conservatoriumstudie in Hilversum en heeft 
sindsdien veel podiumervaring opgedaan, o.a. met de succes-
volle vocalgroup ‘Sisters’. Ze is achtergrondzangeres voor diverse 
artiesten en werkt als studiozangeres en vocal coach. 
“Toen Marc vroeg of ik zanglessen wilde verzorgen bij Marmelijn, 
heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik heb er veel plezier in om anderen hun zangstem te laten 
ontdekken en verder te helpen ontwikkelen. De kinderen van Marmelijn zijn open en 
vrij, ze durven zich te uiten... alhoewel zingen soms toch spannender blijkt te zijn dan 
acteren! Maar daar ligt ook de uitdaging. Om de cast uiteindelijk in de voorstelling  
samen te zien spelen en te horen zingen, is erg leuk. Ik heb dit jaar voor het eerst  
mogen werken met de jongeren van de Totaaltheaterwerkplaats. De coachende rol 
bevalt me goed en de groep was erg prettig om mee te werken!”

Pascal van Doorm
GASTDOCENT SINDS 2012

Pascal (1993) is dansdocent bij Marmelijn. Ze danst al vanaf dat 
zij 3 jaar is en volgde een opleiding waarbij ze artistieke vakken 
kon combineren met het organiseren, programmeren en bege-
leiden van ‘sociaal culturele activiteiten’. Inmiddels heeft ze met 
een compagnon haar eigen bedrijf in creativiteit; Bureau Prikbord.
“Op mijn middelbare school verzorgde ik de choreografieën van theaterproducties, 
nu geef ik danslessen aan kinderen. Het leuke is dat Marmelijn geen gerenommeerde 
dansschool is, waar vooral de techniek voorop staat, maar het erom gaat dat kinderen 
kennismaken met hun lijf als instrument en leren werken met definities als tijd, ruimte 
en kracht. Zelden maak ik dan ook een choreografie van tevoren helemaal kant en 
klaar. Het is een proces van ons samen, dat voelen de kinderen ook. Marmelijn biedt 
het podium aan kinderen voor creativiteit en dat vind ik erg belangrijk!” 
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& GASTDOCENTENDOCENTEN

Zielen
VRIJDAG 20 JUNI, 18.30 UUR

Mara’s hart heeft zich gesloten en  
gepantserd. Haar ziel is dood en alleen  
het licht van ‘De Stralende’ zal haar  
kunnen redden. Tenminste, dat beweren  
de vriendelijke meisjes die haar aanspreken 
op straat. ‘Zielen’ toont de wereld van jonge 
mensen die worstelen met hun identiteit  
en kwetsbaarheid.

Toneelklas 2:

Leerlingen van 

12 t/m 16 jaar

Dinsdag 
18.00-19.30 uur

Theater de 

Speeldoos

Mireille Verheijen20 M A R M E L I J N  25 J A A R

TONEELKLAS 2

6  Geschiedenis van 
Marmelijn 

8  Docenten &  
gastdocenten

10 Speelklas 1A

12 Speelklas 2A

14  Lustrumfeest 

16 Speelklas 2B

18 Toneelklas 1

20 Toneelklas 2

22 Het theater 

24 Toneelklas A

26 Toneelklas C

28  Achter de schermen

30 Totaaltheaterklas A

32 Totaaltheaterklas B

34 In de media

36 Productieklas

38  Totaaltheater-
werkplaats

40  Oud-leerlingen 

42  In beeld 

43  Marmelijn over  
25 jaar

1988 21 september
1e Proefles 2000 14 maart Oprichting Stichting  

Marmelijn Jeugdtheaterschool Baarn1989 28 januari 1e Voorstelling 
De Tijddroommachine 1990 30 maart Verzelfstandiging 

Jeugdtheater Marmelijn 2014 25 januari
Lustrumdag

13 & 14 juni 
Eindvoorstellingen

20 & 21 juni 
Voorstellingen en lustrumborrel

06 M A R M E L I J N  25 J A A R 07

GESCHIEDENIS VAN MARMELIJN

 I n 1988 werd de kiem gelegd voor 
Marmelijn. Een jeugdtheaterschool 
die begon onder de noemer ‘Baarns 
Jeugdtoneel’. Op 26 augustus dat jaar 
werd het nieuwe initiatief wereld

kundig gemaakt, in september verscheen in  
diverse kranten een oproep voor theater
makers en hing Baarn vol met posters. 

Met proeflessen op 21 en 28 september 
startten de jonge vakmensen Karin Veerling 
en Martin de Groot een theaterklas. Na hun 
opleiding creatieve therapie aan de Jelburg 
startten zij het theaterproject dat resulteerde 
in wekelijke lessen in de kleine zaal van  
‘Kultureel Centrum De Speeldoos’. De aller
eerste voorstelling ‘De Tijddroommachine’ 
bestond uit tien scènes, bedacht door 21 
jeugdige acteurs en actrices die elke  
woensdagmiddag repeteerden. 

Hoe het in ’88 begon    en verder...
In vier maanden tijd werd gewerkt naar 
de première op zaterdag 28 januari 1989 
in de grote zaal van het theater. 
Ruim een jaar later kwam de jeugd
theaterklas op eigen benen te staan en 
ging het verder onder de naam ‘Jeugd
theater Marmelijn’.  
In 19901991 is na twee speelseizoenen 
door de grote belangstelling het aantal 
groepen uitgebreid. Zo bleef Marmelijn 
jarenlang in trek als jeugdtheaterschool. 
In het jaar 2000 hebben betrokken ouders 
de stichting ‘Marmelijn Jeugdtheater
school Baarn’ opgericht waarmee het 
een nog officiëlere vorm kreeg. Met als 
doel “kinderen op een zo breed mogelijke 
basis kennis te laten maken met theater 
activiteiten” is Marmelijn in de afgelopen 
14 jaar uitgegroeid tot een succesvolle, 
gezonde jeugdtheaterschool. 

Inmiddels volgen leerlingen van  
6 tot en met 18 jaar hun lessen bij  
diverse docenten en gastdocenten.  
In 2014 presenteerden 11 klassen met 
147 leerlingen hun voorstelling in  
(nog steeds) Theater de Speeldoos.

GESCHIEDENIS VAN MARMELIJN

“Dit JEUGDTONEEL is 
bedoeld voor jongens en 
meisjes van 9 tot 14 jaar,  

de kosten ervoor bedragen 
ƒ 105, per seizoen, wat  

desgewenst in twee  
termijnen voldaan kan 

worden.”

8 10 12

14 16

20

6

18

22 24

26 28

32

3430

40 42

43

36

38



1988 21 september
1e Proefles 2000 14 maart Oprichting Stichting  

Marmelijn Jeugdtheaterschool Baarn1989 28 januari 1e Voorstelling 
De Tijddroommachine 1990 30 maart Verzelfstandiging 

Jeugdtheater Marmelijn 2014 25 januari
Lustrumdag

13 & 14 juni 
Eindvoorstellingen

20 & 21 juni 
Voorstellingen en lustrumborrel

06 M A R M E L I J N  25 J A A R 07

GESCHIEDENIS VAN MARMELIJN

 I n 1988 werd de kiem gelegd voor 
Marmelijn. Een jeugdtheaterschool 
die begon onder de noemer ‘Baarns 
Jeugdtoneel’. Op 26 augustus dat jaar 
werd het nieuwe initiatief wereld-

kundig gemaakt, in september verscheen in  
diverse kranten een oproep voor theater-
makers en hing Baarn vol met posters. 

Met proeflessen op 21 en 28 september 
startten de jonge vakmensen Karin Veerling 
en Martin de Groot een theaterklas. Na hun 
opleiding creatieve therapie aan de Jelburg 
startten zij het theaterproject dat resulteerde 
in wekelijke lessen in de kleine zaal van  
‘Kultureel Centrum De Speeldoos’. De aller-
eerste voorstelling ‘De Tijddroommachine’ 
bestond uit tien scènes, bedacht door 21 
jeugdige acteurs en actrices die elke  
woensdagmiddag repeteerden. 

Hoe het in ’88 begon    en verder...
In vier maanden tijd werd gewerkt naar 
de première op zaterdag 28 januari 1989 
in de grote zaal van het theater. 
Ruim een jaar later kwam de jeugd-
theaterklas op eigen benen te staan en 
ging het verder onder de naam ‘Jeugd-
theater Marmelijn’.  
In 1990-1991 is na twee speelseizoenen 
door de grote belangstelling het aantal 
groepen uitgebreid. Zo bleef Marmelijn 
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Marc van Driel
DOCENT SINDS 1999
Marc (1976) is theaterdocent, 
regisseur en dramaturg. Hij deed 
zijn studie in Utrecht en werkt nu 
op diverse middelbare scholen, 
waaronder de Waldheimmavo.  
Hij heeft zijn eigen theater
stichting, is coach, geeft  
workshops, regisseert bij  
toneelverenigingen en speelt  
regelmatig gastrollen. De leer
lingen van Marmelijn zijn een 
grote inspiratiebron voor hem.
“Ik ben dit vak in gegaan, omdat 
ik zelf zo ontzettend veel plezier 
heb gehad bij Marmelijn. Als dat 
niet zo was geweest, was ik na één 
seizoen afgehaakt en was ik nooit 
terechtgekomen waar ik nu ben. In 
2014 zit ik 15 jaar in het theater-
vak en al die tijd geef ik al les bij 
Marmelijn. Daarnaast ben ik ook 
leider van het hele artistieke team, 
waar ik supertrots op ben. Mireille 
en Marcelle zijn niet alleen fan-
tastisch om mee te werken, maar 

ook hele lieve, mooie mensen. 
Caspar (geluid), Marco (licht), Juns 
(kleding), Bernadette (grime) en 
Mavis (grime) vormen al jaren een 
heerlijk enthousiast team om mee 
te werken!
Ik heb hele grappige voorstel-
lingen met groepen gemaakt, maar 
ook hele ontroerende en hele 
spannende. Het is altijd een feest 
om die voorstellingen met de  
kinderen of de jongeren te maken. 
Ik ben heel erg trots op de leer-
lingen en oud-leerlingen. Zonder 
hen had ik nooit zo veel plezier 
en zo’n mooie tijd gehad. Het zijn 
allemaal kanjers!”

Mireille Verheijen
DOCENT SINDS 2005
Mireille (1968) is docent drama, 
yoga en dansexpressie en 
trainingsacteur. Naast lessen bij 
Marmelijn, werkt ze in onderwijs
projecten op basisscholen, bij 
Circus Dircus en geeft zij wekelijks 
meerdere yogalessen aan kin
deren, tieners en volwassen. Ze 
werd geboren in Amsterdam, maar 
woont al zo’n 20 jaar in Baarn.
“Mijn zoon Levi zat jarenlang met 
veel plezier op Marmelijn. Toen er 
in 2005 een docent bij Marmelijn 
wegging, heb ik gesolliciteerd. In 
september dat jaar ben ik gestart 
met lesgeven aan de jongste 
leerlingen. Van de eerste lesdag 
herinner ik me nog het intense 
plezier en mijn eigen over verhitte, 
rode wangen die ik de hele dag 
heb gevoeld: het was best een 
beetje spannend. Ik hou van  
ver halen en theater maken is  
een heel rijke vorm van verhalen 
vertellen. Expressie, beeld, geluid 

en verbondenheid komen samen. 
Met de kinderen maak ik een 
ontdekkingsreis waarin talenten 
en vaardigheden ontdekt en 
ontwikkeld worden en waarin de 
kracht van het individu én die van 
de groep tot bloei komen. Alle pro-
ducties zijn mij dan ook dierbaar 
op een eigen, unieke manier. Maar 
ik weet nog goed bij welk toneel-
stuk er het meest is gelachen 
(zowel tijdens de repetities als 
door het publiek): Tante Patent. 
Iedereen genoot! Enkele van mijn 
leerlingen volgen nu een beroeps-
opleiding op theatergebied. Het is 
fijn om te hebben bijgedragen aan 
het ontwikkelen van liefde voor 
ons mooie vak!”

Docenten & gastdocenten Marcelle Arriëns
DOCENT SINDS 2008

Marcelle (1991) heeft als 
droom om met theater 
anderen te helpen in hun 
ontwikkeling en plezier en 
ontspanning te brengen.  
Ze is opgeleid tot drama
therapeut, trainer en 
trainings acteur en werkt 
vanuit haar eigen bedrijf 
Creacting met theater en 
trainingen. 
“Toen ik in 2002 naar groep 8 
van de basisschool ging, ben  
ik zelf les gaan volgen op  
Marmelijn. Ik kreeg les van 
Marc en weet nog dat ik alles 
direct leuk vond. Optreden 
vond en vind ik nog steeds 
enorm kicken. Ik ben in 2008 
begonnen als docent bij  
Marmelijn. Ik startte toen 
net mijn studie en heb mijn 
eerstejaars stage bij Mireille 
gelopen. Tegelijkertijd zocht 
Marc een docent voor één van 
de theaterklassen. Dit heb ik 
toen beide met veel plezier 
gedaan. Ik vind het leuk als 
ik merk dat mijn geschreven 

voorstelling ook tot de ver-
beelding bij de leerlingen 
spreekt. Dit merk ik wanneer 
ze zelf met allerlei ideeën 
komen ter aanvulling op 
het stuk. Het is superfijn om 
met kinderen en jongeren 
te werken die zelf ook graag 
willen leren en toneel-
spelen leuk vinden. Ik vind 
het dan ook heel belangrijk 
dat Baarn een jeugdtheater-
school heeft. Het heeft een 
grote verbindende factor, 
met name doordat theater 
iets is dat je deelt met  
anderen. Dat dit door de 
jeugd van de gemeenschap 
wordt gedaan, maakt het 
des te specialer!”

Gaby Kaihatu
GASTDOCENT SINDS 2010

Gaby (1967) is als zangdocente verbonden aan Marmelijn. 
Ze volgde haar conservatoriumstudie in Hilversum en heeft 
sindsdien veel podiumervaring opgedaan, o.a. met de succes
volle vocalgroup ‘Sisters’. Ze is achtergrondzangeres voor diverse 
artiesten en werkt als studiozangeres en vocal coach. 
“Toen Marc vroeg of ik zanglessen wilde verzorgen bij Marmelijn, 
heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik heb er veel plezier in om anderen hun zangstem te laten 
ontdekken en verder te helpen ontwikkelen. De kinderen van Marmelijn zijn open en 
vrij, ze durven zich te uiten... alhoewel zingen soms toch spannender blijkt te zijn dan 
acteren! Maar daar ligt ook de uitdaging. Om de cast uiteindelijk in de voorstelling  
samen te zien spelen en te horen zingen, is erg leuk. Ik heb dit jaar voor het eerst  
mogen werken met de jongeren van de Totaaltheaterwerkplaats. De coachende rol 
bevalt me goed en de groep was erg prettig om mee te werken!”

Pascal van Doorm
GASTDOCENT SINDS 2012

Pascal (1993) is dansdocent bij Marmelijn. Ze danst al vanaf dat 
zij 3 jaar is en volgde een opleiding waarbij ze artistieke vakken 
kon combineren met het organiseren, programmeren en bege
leiden van ‘sociaal culturele activiteiten’. Inmiddels heeft ze met 
een compagnon haar eigen bedrijf in creativiteit; Bureau Prikbord.
“Op mijn middelbare school verzorgde ik de choreografieën van theaterproducties, 
nu geef ik danslessen aan kinderen. Het leuke is dat Marmelijn geen gerenommeerde 
dansschool is, waar vooral de techniek voorop staat, maar het erom gaat dat kinderen 
kennismaken met hun lijf als instrument en leren werken met definities als tijd, ruimte 
en kracht. Zelden maak ik dan ook een choreografie van tevoren helemaal kant en 
klaar. Het is een proces van ons samen, dat voelen de kinderen ook. Marmelijn biedt 
het podium aan kinderen voor creativiteit en dat vind ik erg belangrijk!” 

08 M A R M E L I J N  25 J A A R 09
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Pim en Zwaantje
ZATERDAG 21 JUNI, 12.00 UUR

Pim en Zwaantje bewandelen een lange 
weg vol avonturen. Onderweg naar niets  
in het bijzonder ontmoeten zij zeer  
verschillende kinderen, die toch allemaal 
één ding gemeen hebben: merkwaardige 
gewoontes en ideeën! Het samen maken 
van deze voorstelling was ook een lange 
weg vol avonturen.

ROLVERDELING
Zwaantje   Maia Navas
Pim   Vincent Hogervorst
Blik   Mercedes de Graaf

Stoffer   Sara Jacobs
Kimo, Koel  Rivka Visser
Meisje   Emelie Mink

Smoel  Sophie de Vries
Troel   Nina Mersman

Speelklas 1A:

Leerlingen van  

6 t/m 8 jaar

Woensdag  
16.30 -18.00 uur

Theater de 

Speeldoos

Mireille Verheijen
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ROLVERDELING
Pina   Fleur Honingh  
Juffrouw Snip   Fee Hepkema
Moos   Ruben Gideonse 
Stien  Naomi de Boer
Bobbel   Bente Sebok  

Janneke   Iris Buisman
Pien   Madé Karlas 
Juf Stroef   Sara de Groot
Fien   Riva Campagne 
Ankie   Louise Gentis

Piek   Iline Manja 
Tineke   Minke Orthofer
Bovenmeester   Olivier van Asperen 
Leny, Broer   Isis van de Kaa
Sipke   Silke Holst

Speelklas 2A:

Leerlingen van 

8 t/m 10 jaar

Woensdag 
13.00 -14.30 uur

Theater de 

Speeldoos

Rijk willen worden
ZATERDAG 21 JUNI, 14.00 UUR

Pina, Bobbel en Moos willen heel graag rijk  
worden, daarom maken zij een plan.  
De uitvoering daarvan is niet makkelijk; de weg 
naar rijkdom loopt door een wereld die maar 
moeilijk te begrijpen is. Ze buitelen van het ene 
avontuur in het andere en ontdekken dat rijk zijn 
heel anders is dan zij hadden gedacht.

Mireille Verheijen12 M A R M E L I J N  25 J A A R

SPEELKLAS 2A
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Lustrumdag 
25 januari

 O p zaterdag 25 januari 2014 werd het 25-jarig 
bestaan van Marmelijn groots gevierd. Ruim 100 
leerlingen hebben deelgenomen aan een middag 
met diverse workshops in Theater de Speeldoos. 
Na een gezamenlijk diner keken alle leerlingen 

naar een verrassend en hilarisch optreden van docenten 
Marc, Marcelle en Mireille. Zij speelden een voor de  
gelegenheid geschreven voorstelling over koks in een 
taartenbakkerij, wat resulteerde in een zooitje met  
poedersuiker, slagroom, vlaflips en veel lachende kinderen. 
De avond werd feestelijk afgesloten met een disco!

14 M A R M E L I J N  25 J A A R 15

LUSTRUMFEEST

Kinderen en jongeren genoten van de workshops! 
Camera-acteren (Marc van Driel) • Circus-acteren (Jeroen de Boer) 
Grime (Bernadette Hilhorst) • Mime (Mireille Verheijen) • Musical-
zang (Gaby Kaihatu) •  Presentatie en stem-acteren (Jelle de Vrijer) 
Schrijven (Christine Geense) • Streetdance (Pascal van Doorm)

MIREILLE VERHEIJEN
        Met heel veel plezier kijk ik terug 
op het grote lustrumfeest afgelopen 
winter. Die dag was er sprake van één 
grote ‘Marmelijnfamilie’.  
Het was zó mooi en warm om alle  
leerlingen, groot en klein, kriskras  
door elkaar te zien eten en dansen!  
En het was super leuk om, samen  
met mijn collega’s, op te treden  
voor al onze leerlingen!

Een zooitje met 
poedersuiker, 
slagroom en 
vlaflips!

“

”

LUSTRUMFEEST



Meester Joachim  
B. de Waard
ZATERDAG 21 JUNI, 15.30 UUR

Deze meester, met een griezelig lange 
baard, gaat in therapie om zich te  
ontdoen van een paar hinderlijke  
overtuigingen. Onder de deskundige  
leiding van de artsen Van Dikhout en  
Slinger, verandert de licht ontvlambare 
leraar in een totaal ander mens.  
Zijn leerlingen – bepaald geen lieverdjes – 
weten niet wat ze meemaken!

ROLVERDELING
Dokter van Dikhout   Anna Rosa de Haas 
Elsje  Maud de Graaf
Joachim B. de Waard  Livai de Jong
 Sven Soepenberg  

Peter   Rafael Jansen
Mieke   Tiegan Nichols

Ineke   Daisy van Barneveld 
Wouter   Mees Vlasman
Bastiaan  Rens Kamphuis  
Hidde   Michel Stel
Annelies   Louise Lorier  

Dokter Slinger   Otto Stagge
Thijs   Adem Kok  
Jan, vader   Jesper Kuit
Willem  Yorrick Barbé  
Treesje, moeder   Charlotte Smid

Speelklas 2B:

Leerlingen van  
8 t/m 10 jaar

Woensdag  
14.45-16.15 uur

Theater de 
Speeldoos

Mireille Verheijen16 M A R M E L I J N  25 J A A R 17
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Mooie Wolven
ZATERDAG 14 JUNI, 15.00 UUR

Het meisje Alice wordt verliefd op  
Wolf. Haar ouders maken zich ernstige  
zorgen. Wolf is namelijk niet wat hij lijkt. 
Zullen Michael, de jongen die verliefd  
is op Alice, en de oude knuffels van  
Alice erin slagen haar te redden uit  
de klauwen van Wolf? Een mooi en  
spannend toneelstuk!

ROLVERDELING
Alice   Justine Smits van 
  Waesberghe
Johan, haar vader   Wouter Smulders
Agda, haar moeder   Sietske Rinkel 
Michael   Jeroen Umbgrove

Fluffie   Kirsten Wildenburg
Duffie   Toska van der Heiden
Wolfa   Inesa Kujovic 
Wolf   Jelle van Miltenburg
Wolfje   Jasper Smulders

Wolvinnen   Winnie de Groot
 Eva Ruighaver
 Asya Boustanji

Toneelklas 1:

Leerlingen van 

13 t/m 15 jaar

Maandag 
18.00-19.30 uur

Theater de 

Speeldoos

Marc van Driel
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ROLVERDELING
Mara   Isabeau Franken  
Esther   Leah Leeda
Katinka   Door Dieteren  
Lotte   Daya Nijholt
Inkie  Margot Brand  

Paulien   Eliane Beukers
Stella  Zowy van Oostrum 
Merel   Roos Huijboom
Fleur  Bente Kuijpers  

Suzanne   Jade Nijholt
Mirthe   Dorrith Leendertse 
Cindy, Vera   Donna van Uffelen
Alice   Rozenmond Natter

Zielen
VRIJDAG 20 JUNI, 18.30 UUR

Mara’s hart heeft zich gesloten en  
gepantserd. Haar ziel is dood en alleen  
het licht van ‘De Stralende’ zal haar  
kunnen redden. Tenminste, dat beweren  
de vriendelijke meisjes die haar aanspreken 
op straat. ‘Zielen’ toont de wereld van jonge 
mensen die worstelen met hun identiteit  
en kwetsbaarheid.

Toneelklas 2:

Leerlingen van 

12 t/m 16 jaar

Dinsdag 
18.00-19.30 uur

Theater de 

Speeldoos

Mireille Verheijen20 M A R M E L I J N  25 J A A R 2121
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HET THEATER

22 M A R M E L I J N  25 J A A R

HET THEATER

Het initiatief voor het Baarns Jeugdtoneel ontstond in 1988 in  
‘Kultureel Centrum De Speeldoos’. Dat jaar werd ook de nieuwe  
theaterzaal met 342 rode pluche stoelen in gebruik genomen.  
Marmelijn is enkele jaren later verzelfstandigd, maar wel altijd  
verbonden gebleven aan Theater de Speeldoos. Vanaf de eerste  
les in september 1988 tot vandaag de dag worden er tijdens het 
school en theaterseizoen lessen gegeven. Vroeger was de kleine  
zaal het thuishonk, nu is de zogenaamde Blauwe Zaal het podium  
van vele theaterklassen. 

Al 25 jaar worden ook de eindvoorstellingen in het theater aan  
de Rembrandtlaan gegeven. Er zijn ook voorstellingen gegeven  
door Productieklassen in het oude en nieuwe Elckertheater (Bussum) 
en Theater Klein Arsenaal in Naarden. De ‘Marmelijnweekenden’  
zijn een begrip, waarbij jaarlijks alle klassen hun theaterstukken  
opvoeren aan familie en vrienden. Het vaste team dat al jaren de  
techniek, grime en kostuums voor Marmelijn verzorgd, kent het  
theater op zijn duimpje!

Theater de Speeldoos

Andere 
locaties
De lessen van 
Marmelijn 
worden gegeven 
in Het Poort
huis en Theater 
de Speeldoos. 
Voorheen werden 
ook lessen 
verzorgd in de 
Waldheimmavo. 
Zowel het oude 
schoolgebouw 
aan de Vondel
laan als het  
nieuwe gebouw 
aan de Torenlaan 
was een  
leslocatie.
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Je bezoekt ook eens 
het theater
VRIJDAG 13 JUNI, 18.30 UUR

Vera en Ellen hebben het voor het zeggen. Zij verzinnen 
ter plekke een verhaal, dat direct door hun spelers 
wordt uitgespeeld. Maar wat gebeurt er als je het  
niet eens kunt worden over de verhaallijn? Of als  
de spelers je aanwijzingen niet goed oppikken?  
Het toneelstuk is een mix van herkenbare dilemma’s, 
hilarische situaties en absurditeiten. 

ROLVERDELING
Vera   Romée Brandenburg 
Skriedel   Julie Montijn 
Ellen   Mout Sebök  
Diedel   Lonneke Holst

Slechterik 1   Esmee Rietvink 
Doe   Jip Olsthoorn 
Slechterik 2   Wendela Umbgrove  
Roos   Pien Reisinger 

Hetbreina  Megan Ester  
Esma   Cato Hehenkamp
De professor  Maurits van Kuijk 

Toneelklas A:

Leerlingen 
van 12 t/m 
16 jaar

Maandag  
17.30-19.00 uur

Het Poorthuis

Marcelle Arriëns
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De vervelende
vrouwen!
ZATERDAG 14 JUNI, 13.00 UUR

Een zielige man wordt gek van alle 
vrouwen om hem heen. Ze zeuren aan zijn 
hoofd, hij moet mee shoppen en is dan 
alleen maar goed voor het betalen en het 
dragen van de kleding. Hij bedenkt een 
plan om van alle vrouwen af te komen en 
dat heeft de nodige hilariteit tot gevolg!

ROLVERDELING
Vader   Jesper Boon  
Moeder   Noor Umbgrove
 

Hun dochters  Marjolein Alberts
 Klaske Dorrestijn
Tante Agaath  Yentle Hopman

Haar dochters   Danique Bos
 Dara Hibbel
Katisha   Marshet Greive

Toneelklas C:

Leerlingen van 

10 t/m 12 jaar

Dinsdag 
17.30-19.00 uur

Het Poorthuis

Marc van Driel
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Caspar van  
Bommel
Geluidstechnicus  
sinds 2002
Caspar (1977) werkt 
bij de Technische  
Universiteit Eindhoven als  
onderzoekstechnicus. Hij volgde 
de HTSopleiding ‘Fijnmechanische 
Techniek’ in Utrecht en heeft  
geluidstechniek als professionele 
hobby naast zijn werk.
“Theater zit al van jongs af aan 
in mijn bloed en dan vooral de 
theater techniek. Ik vind het gewel-
dig om mensen mee te nemen in 
een wereld van illusie. Twaalf jaar 
geleden vroeg Jetske Houthuy-
sen, zij was productieleidster en 
oud-leerling van Marmelijn, mij 
vanuit Cultureel Centrum Parnas-
sos in Utrecht om bij Marmelijn 
de geluidstechniek te verzorgen. 
Die tijd waren er veel bijzondere 
decors en kostuums en werkten we 
met zendermicrofoons. De grootste 

uitdaging was en is dat er veel 
voorstellingen worden opgevoerd in 
een korte tijd. Ik kijk er naar uit om 
meer technische uitdagingen aan  
te gaan voor de voorstellingen.
De Marmelijnweekenden zijn voor 
mij leuk, omdat ik dan het vaste 
team weer zie en we het met elkaar 
altijd wel gezellig weten te maken!”

Marco Blanken
Lichttechnicus  
sinds 2002
Marco (1963) 
studeerde aan 
de Hogeschool 
in WestBrabant, 
waarna hij als free
lance magazijnmedewerker heeft 
gewerkt. Al ruim 15 jaar werkt hij 
in de evenementenbranche, o.a. als 
lichtontwerper, stagemanager en 
theatertechnicus.
“Sinds 2002 verzorg ik samen met 
de regisseurs het licht. Gezamenlijk 
proberen we voor de jeugd een 

onvergetelijke ervaring te maken. 
Theater maken is klein en intiem  
en daarom bijzonder mooi.  
De jaarlijkse Marmelijnweekenden 
zijn altijd gezellig! De laatste  
voorstellingen in de laatste  
weekenden vind ik altijd uitblinken.  
De volgende 25 jaar mogen er net 
zo mooi uitzien.”

Ton Bont
Theatertechnicus 
sinds 2000
Ton (1950) 
werkte als jonge 
jongen als elektri
cien, daarna runde hij 27 jaar  
een snoepwinkel. In zijn vrije tijd 
kwam hij vaak in theaters in het 
Gooi. Van zijn hobby maakte hij  
zijn beroep; hij werkt inmiddels  
al vele jaren als theatertechnicus  
in Theater de Speeldoos.
“Sinds ik in het jaar 2000 in  
Theater de Speeldoos werk, bereid 
ik jaarlijks met mijn collega Leo  

het licht en geluid van de  
Marmelijnweekenden voor.  
Ook zorgen we ervoor dat het  
publiek op tijd de zaal in kan en 
voorstellingen op tijd beginnen. 
Tijdens de voorstellingen zijn  
wij standby voor storingen, wat 
gelukkig niet vaak voorkomt.  
Het enthousiasme van de kinde-
ren typeert de voorstellingsdagen 
van Marmelijn. Uiteraard vind ik 
het heel belangrijk dat Baarn zo’n 
jeugdtheaterschool heeft, want de 
leerlingen van nu kunnen zomaar 
de bespelers van het theater 
worden. En ons dus aan het werk 
houden!”

Juns de 
Haas
Kostuumontwerper 
sinds 2000
Juns (1966) 
volgde de kleer
makersvakschool in Amsterdam 
(modeacademie).  

Hij begon zijn carrière in de  
mode en kwam al vrij snel  
bij het theater terecht.  
Als kostuum maker, ontwerper  
en stylist maakte hij kleding  
voor o.a. musicals, opera’s  
en het Internationaal  
Danstheater.
“Het was eind september en de 
voorstelling Hamlet moest  
worden gespeeld. Het meisje  
dat de kleding verzorgde, was 
weg gegaan en via Sasha Pater,  
die veel kostuums leverde, kwam 
Marc in contact met mij. Ik heb 
toen in tien dagen tijd nog  
kostuums gemaakt. Sindsdien 
maak ik jaarlijks veel kleding.  
Het leukste is als je een mooi 
totaalbeeld kan creëren.  
Bijvoorbeeld voor Macbeth, daar 
heb ik alles voor ontworpen en 
gemaakt. Hoogtepunt daarin was 
de waanzinscene van Esther; ze 
had een gewaad aan dat ik had 
gemaakt van een oud kapot  
dekbedovertrek van mijn oma!
Het is heel leuk met de enthou-
siaste kinderen te werken.  
En fijn dat ze af en toe bij  
Petershof een frikandel speciaal 
voor me halen!”

Mavis de Vroede
Grimeuse sinds 2004
Mavis (1969) 
volgde de 
grimeurs 
opleiding aan 
de kunst
academie in 
Utrecht. Ze werkt momenteel als 
zzp’er in de zorg en doet er veel 
creatieve dingen naast. Ze woont 
in een oude school in Oost 
Groningen, maar komt graag elk 
jaar naar Baarn om te grimeren.
“Nadat ik samen met Bernadette  
de opleiding had gedaan, hebben 
we bij Marmelijn gevraagd of ze 
nog grimeurs konden gebruiken. 
We kenden Juns ook en het leek 
ons leuk om deel uit te maken  
van een team en ervaring op te 
doen. Gelukkig waren we van  
harte welkom en nu helpen  
we al tien jaar!
Wat ik super leuk vind om te doen, 
zijn de voorbereidingen voor de 
speciaaltjes, zoals dieren-neuzen  
of pruiken. De uitdaging is dan 
groot – alles moet natuurlijk  
lowbudget – en vraagt veel  
creativiteit. Ik kan me dagen  
opsluiten in mijn atelier en alles 

om mij heen vergeten om tot een 
goed resultaat te komen, heerlijk! 
De hele dynamiek achter de  
schermen, de spanning, de concen-
tratie en ontlading na afloop van 
een voorstelling; ik wil het nog  
niet missen!”

Bernadette Hilhorst
Grimeuse sinds 2004
Bernadette 
(1971) is sinds 
20 jaar grimeur. 
Ze volgde 
de grimeurs 
opleiding aan de 
HKU van docente Attie Tabak. 
Ze werkt veel in 
het theater voor 
verschillende 
opdrachtgevers en 
sinds tien jaar ook 
voor Marmelijn.
“Samen met Mavis 
heb ik ruim tien jaar 
geleden het stokje 
overgenomen van de 
voorgaande grimeurs. 
Sindsdien doen wij bij 
de meeste voorstel-
lingen van Marmelijn 

de kap en grime. Het leuke van  
grimeren vind ik dat je iemand kan 
transformeren en zo kan helpen in 
zijn rol. In voorbereiding naar de 
voorstel lingen hebben wij eerst 
een afspraak met de regisseur 
en vaak ook met Juns van de 
kostuums.  
Een van mijn leukste creaties  
maakte ik voor ‘De Vloek van het 
Amulet’ in 2004; ik moest een  
pruik maken in de vorm van een 
boot. Deze heb ik gemaakt van  
fiberfill en papier marche.  
Goedkoop en een groots effect!”

Al vele jaren bestaat de crew uit een vaste kern van betrokken medewerkers.  
Waarom vinden zij de ‘Marmelijnweekenden’ eigenlijk zo leuk?

De Vloek van het Amulet (2004)
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ROLVERDELING
Bertina   Lude van Campenhout 
Bregje   Roos Onwezen
Frederike  Hannah van Dijk  
Kirsten   Eva van der Horst

Madelief   Maartje Hermsen 
Angelique   Noa Sneep 
Hendrik   Stijn van Daatselaar 
Ida   Leonick de Lange

Charlotte   AnneClaire Jacobs  
Laura   Veerle van der Sluis
Sofie  Anouk Timmerman 
Miss Murder   Beau Angel 

Totaaltheater-

klas A:

Leerlingen van 

10 t/m 12 jaar

Maandag 
19.00-20.30 uur

Het Poorthuis

Familiespel
VRIJDAG 13 JUNI, 20.00 UUR

Hendrik woont in het prachtige landhuis van 
zijn moeder. Iedere dag lopen familie, buren en 
vrienden het huis in en uit, tot grote ergernis van 
Hendriks vrouw Charlotte. Wanneer Charlotte en 
haar schoonzussen klagen over hun uitzichtloze 
leven, bedenken ze een plan om veel geld te 
krijgen. Er volgt een spannende en humorvolle 
opeenstapeling van misdrijf en bedrog.

Pascal van Doorm
Marcelle Arriëns
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Nizno
ZATERDAG 14 JUNI, 18.30 UUR

Een televisiestation maakt vreselijke 
programma’s en is hard aan een nieuwe 
hit toe! Ze bedenken een groot nieuw 
televisiegala en reiken de NIZNO-prijs 
uit. Dit gaat echter niet zonder de nodige 
obstakels die moeten worden overwonnen. 
Een grote cast speelt, zingt en danst de 
komische voorstelling ‘Nizno’.

ROLVERDELING
Amber Solair   Zaza Geerts
Cat   Irmgard van Weede
Cindy   Esther Toonen
Daan   Wouter Smulders
Georgina  Janiene Verlaan
Gina   Yaleh Zijl
Henk   Thimo Spil
Hessa   Britt Bos
Jessica   Annick van der Wal

Joop   Youri den Boef
Lisan   Anne Smid
Marc Fix   Floris Walter
Maxime   Pien ten Brink
Milca  Liz de Roode
Mona   Mara Brandsen
Pam   Anne Goedknegt
Rapper  Anouk Meijer
Ronja   Fleur Onwezen

Schilder  Flore Flesseman
Thea  Iris Lammertse
Toon   Lasse Wagenaar
Voetbalcoach   Sarah Bremmer
Voetballer   Amber de Vries
Vrouw Michael   Mirjam de Vries
Wilma   Milja van Rooijen
Zangeressen   AnneMei Termaat
   Merle van Opijnen

Totaaltheater-
klas B:

Leerlingen van 
10 t/m 12 jaar

Vrijdag 
17.30-19.30 uur

Het Poorthuis

Marc van DrielPascal van Doorm

Gaby Kaihatu
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Al 25 jaar ook in de kranten!
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Familieleed
VRIJDAG 20 JUNI, 20.00 UUR

Een ontwrichte familie besluit om met elkaar een skivakantie 
door te brengen in Zwitserland. De vakantie verloopt echter 
helemaal niet zoals gepland… Het verhaal is gebaseerd op 
‘Familie’, de bekende tragi-komedie van Maria Goos, en gaat 
over mensen die bij elkaar horen, maar niet bij elkaar passen. 
Familieleed is amusant en ontroerend!

ROLVERDELING
Agaath   Shawny Schreuder
Els   Anya Bøyum
Jan   Sander van der Poel
Nico   Jeroen van Overhagen

Sandra   Ilse de Boer
Bibi   Leontine van Rappard
Von   Daniel Klijn
Gerdien   Danielle de Ruiter

Carla   Lisette de Weijer
Margreet   Emma Priester
Alex   Rick Dievenbach

Productieklas:

Leerlingen van 

13 t/m 17 jaar

Vrijdag 
19.30-21.30 uur

Het 
Poorthuis

Marc van Driel
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ROLVERDELING
Mimi Williams   Amy Renckens  
Angel D. Schunard   Maud van Doorn
Roger Davis   Reno van Oostrum 
Roos Collins   Rosemarijn Merkus
Kate Davis   Lindi Eysker  

Bia Tolstoj   Maike Berkhof 
Marc Cohen  Tijn Hoekzema  
Raya Fesjin   Morganmae Bibo
Johanne Jefferson   Bernice Oosterling 
Vera Sokolov  Romy Haije

Olga Brodski, 
moeder Marc   Myrthe Flesseman 
Maureen Johnson   Felice Davids  
Anushka D.   Sophia van den Berg
Bente Coffin III   Carlijn Brand 

Alleen vandaag
ZATERDAG 21 JUNI, 19.00 UUR

‘Alleen vandaag’ is gebaseerd op de hitmusical  
en klassieker ‘Rent’ en gaat over een hechte  
vriendengroep die moet proberen te overleven in 
de kille buurten van Amsterdam in de jaren ‘90. 
Hun uitdaging is het gebouw overeind te houden 
dat hun ex-huisgenoot met de grond gelijk wil 
maken. Daarnaast krijgen de vrienden te maken 
met drugs, relaties en aids. 

De jongeren hebben de voorstelling zelf  
gemaakt, met hulp van coaches. Script, regie,  
decor, kostuums etc. komen allemaal uit handen 
van de enthousiaste spelersgroep!

Totaaltheaterwerk-

plaats:

Leerlingen van 

14 t/m 18 jaar

Dinsdag 
19.45-21.45 uur

Theater de Speeldoos
Marc van Driel   Mireille Verheijen     Gaby Kaihatu

COACHES
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Annemarie Sint Jago (30)
1998-2000
WERK: Freelance Fotograaf
“Door een goede vriendin van mij, Sophie Veldhuizen, 
heb ik een jaar of twee bij Marmelijn gezeten. Ik kan  
me beide voorstellingen nog herinneren: ‘Hamlet’ en  
‘A Midsummer Night’s Dream’. Ze waren allebei leuk, 
maar bij de tweede mocht ik echt de bitch spelen, die later veranderde in een 
soort engeltje. Ik weet nog dat de zaal niet meer bijkwam van het lachen, terwijl 
ik over het podium danste en ik de grootste moeite had zelf niet in lachen uit te 
barsten. Ik doe nu niets meer met theater maken, want ik heb te veel hobby’s en 
te weinig tijd. Ik mis het nog steeds, maar kan nou eenmaal niet alles doen wat 
ik wil. Wel wil ik dansen weer oppakken.”
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OUD-LEERLINGENOUD-LEERLINGEN

Oud-leerlingen blikken terug
Jan Willem 
Schoonebeek 
(22)
2006-2010
WERK: Defensie
“De dochter van 
kennissen, Mirthe 
Matthijssen, zat 
op toneel. Ik had er zelf altijd  
wel wat mee en ben toen een 
keer op proefles gegaan. Daarna 
ben ik blijven komen! De eerste 
les was eng. Ik had verwacht 
dat er allemaal mega extraverte 
mensen zouden zijn, maar dat  
viel erg mee.
Ik herinner me vooral ‘Alan en 
Naomi’, dat was één van de  
mooiste voorstellingen, omdat 
naar mijn gevoel de spanning 
er van begin tot eind helemaal 
in zat! Door Marmelijn heb ik 
geleerd mij niet te schamen op 
het podium. Als ik nu voor een 
groep mensen sta, maakt me dat 
vrij weinig uit.”

Jordy Vogelzang (22) 
2001-2010
STUDIE: Amsterdamse Toneelschool  
& Kleinkunstacademie
“Samen met mijn moeder ben ik naar één van de  
voorstellingen geweest toen ik klein was. Dat schijn ik 
zo leuk te hebben gevonden dat ik direct naar een proefles 
ging. Ik herinner me nog dat bij binnenkomst er een kring van stoelen was 
gemaakt met op elke leuning een kostuumpje. Daarna volgden tien lesjaren. 
Mijn eerste voorstelling bij Marc was ‘Dracula’. Mijn script stond vol met pijltjes 
en plattegrondjes van het toneel met hoe ik moest lopen, welke handelingen ik 
moest uitvoeren, hoe ik een tekst moest zeggen en ga zo maar door. Bij Marme-
lijn is voor mij de basis gelegd voor zowel acteren als theater maken!”

Mireille van der Laan (24)
2003-2010
STUDIE: Vanaf januari 2015: 
de toneelschool in Hollywood
“Een vriendin van mijn middel-
bare school zat op Marmelijn en 
zei dat ik het 
erg leuk zou 
vinden. Ze had 
gelijk; ik vond 
het zó leuk! 
Het leukste 
was elk jaar 
op een echt 
groot podium op te treden, met 
de groep waar ik een leuke band 
mee kreeg. De leukste voor-
stelling om te spelen, was  
‘A Midwinter’s Tale’, omdat ik 
daar zelf een hele leuke, grote 
rol in had, met veel uitdaging. 
Ik moest bijvoorbeeld huilen op 
commando… super spannend! 
Door Marmelijn weet ik zeker dat 
ik écht wat met acteren wil gaan 
doen. Ik ben nu volop bezig met 
mijn toekomst plannen in Ameri-
ka. Dat is een megagrote droom 
die uit gaat komen!”

Dominique van Lambalgen (22)
2001-2010 • STUDIE: International  

Hospitality Management
“In de kleuterklas voerde ik al 
graag toneelstukjes en dansjes 
op. Op mijn achtste wilde ik dan 
echt op toneel. Na een voorstelling te hebben gezien, was ik 
helemaal verliefd en heb mij daarna gelijk ingeschreven.  
Mijn eerste voorstelling was ‘Dolly’s poppenwinkel’, ik speelde 
Lappenpop. Het was heel erg leuk om met een groep kinderen 

een stuk in elkaar te zetten, kostuums te passen en uiteindelijk de voor-
stelling voor publiek te mogen opvoeren. Ik heb alle jaren met heel veel plezier 
bij Marmelijn gespeeld en deze jaren hebben mijn liefde voor theater  
aangewakkerd. Mijn lievelings avondje uit is in het theater!”

Sander van der Poel (26)
2000-2008
WERK: Client Manager bij SDI Media
“Ik werd in 1999 al benaderd of ik lessen wilde volgen, 
maar omdat ik toen in de musical Elisabeth speelde, kon ik 
dat niet combineren. Daarna ben ik ingestroomd en mocht 
ik meteen een gastrol spelen in de voorstelling ‘Hamlet’ 
van de productieklas. Met mijn eigen klas speelden we 
‘Merlijn, de Legende’. Ik kan me vooral herinneren dat we ontzettend veel lol 
hadden en dat ik stiekem opkeek tegen de leerlingen van de productieklas. Ik 
probeer zoveel als mogelijk mijn vaste werk te combineren met spelen in het 
theater. Zeker in de huidige tijd is het theater zo onzeker dat ik blij ben dat ik me 
daar niet volledig op heb gestort. Misschien stom, want talenten krijg je en moet 
je uitbuiten, maar wellicht komt dat ooit nog!”

Sophie Veldhuizen (31)
1994-2000
WERK: Actrice
“Ik ben door 
m’n moeder 
op toneelles 
gezet. We 
speelden op 
school elke 
week een 
toneelstukje 
naar aanleiding van een boek 
dat we moesten lezen en dat 
vond ik erg leuk. Het aller-
leukste aan spelen, en dat vind 
ik nog steeds, is het spelen van 
iemand anders en situaties mee 
te maken waar je zelf nooit in 
terechtkomt. Na de middelbare 
school ben ik naar het conser-
vatorium gegaan waar ik  
Muziektheater heb gestudeerd. 
Na mijn studie heb ik onder 
andere in de musicals ‘Mary 
Poppins’, ‘Soldaat van Oranje’  
en ‘Hij gelooft in mij’ gespeeld 
en in de tv-serie ‘Start Up’ .”

Kevin van den 
Berg (22)
2002-2010
WERK:  
Producent, communicatie- 
adviseur, presentator
“Omdat ik bij de groep 8 musical goed 
beslagen ten ijs wilde komen, ben ik 
een jaar eerder op Marmelijn gegaan. 
De eerste lessen vond ik spannend, 
maar direct ontzettend leuk. Ik had een 
goede klik met Marc en we hadden een 
hechte groep. Het eerste jaar mocht  
ik de hoofdrol spelen in ‘Griezellig’, wat 
natuurlijk een grote eer was! Sinds die 
humoristische voorstelling heb ik alle 
kansen aangegrepen meer podium-
ervaring op te doen en was het bij  
elke voorstelling de uitdaging om de  
lachers op mijn hand te krijgen. Maar 
ook serieuze rollen speelde ik graag, 
want hoe groter de uitdaging, des te 
leuker. Bij Marmelijn is alle podium-
vrees ontnomen en heb ik leren  
improviseren. Dat is mijn presentatie-
werk en toekomstplannen absoluut ten 
goede gekomen!”
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Marc van Driel
De focus in de theaterwereld ligt veel 
op multidisciplinair theater en er wordt 
meer gewerkt met multimedia. Dat zijn 
allemaal dingen waar Marmelijn ook 
iets mee kan. Belangrijkste is dat spel
plezier over 25 jaar nog altijd voorop 
móet staan bij Marmelijn!

Annemarie Sint Jago
Ik zag zoveel enthousiasme bij zowel 
docenten als leerlingen tijdens de 
lustrumdag en de eindvoorstellingen; 
hopelijk kan Marmelijn zo doorgaan!

Mireille van der Laan:
Ik hoop dat Marmelijn alle kinderen 
uitdaagt om te gaan acteren en toneel 
te spelen en om daadwerkelijk op het 
podium te staan. Je leert er zoveel van!

Marcelle Arriëns
Ik verwacht dat Marmelijn nog meer 
gaat groeien en een nog belangrijkere 
plek in de omgeving zal innemen. Ik 
merk nu al dat het niet alleen een plek 
is voor plezier en verbinding, maar ook 
voor velen het begin van hun theater
carrière, inclusief van mijzelf!

‘‘
‘‘

Zaterdag 21 juni 2014 werd het 
lustrum gevierd met optredens van 
oudleerlingen en was een borrel als 
afsluiter van het feestelijke seizoen.

Ton Bont
Om met Barry Stevens te spreken: 
Vooral doorgaan!
 
Mavis de Vroede
Ik hoop van harte dat de theaterschool, 
mede dankzij goede sponsorwerving, 
ook de komende 25 jaar toegankelijk 
zal zijn en blijven voor kinderen uit alle 
lagen van de bevolking!

Mireille Verheijen
Het leerplan waar Marmelijn sinds twee 
jaar mee werkt, biedt ruimte voor groei. 
Ik hoop dat in de komende jaren nog 
meer kinderen en ouders gaan  
ontdekken hoe leuk en leerzaam  
theater maken is!

Sander van der Poel
Ik hoop dat Marmelijn nog heel lang 
in Theater de Speeldoos kan blijven, 
want het is echt een thuishonk voor 
zoveel kinderen. Ik heb het altijd als 
een enorm warm bad gevoeld, dus van 
mij mag dat gevoel nog minstens 25 
jaar blijven!

Kevin van den Berg
Improviseren, teksten leren, grime, 
kostuums, theaterlampen, enthousiast 
publiek en een groot applaus... Theater 
maken is niet alleen een emotionele 
uitlaatklep, maar ook een waanzinnige 
ervaring! Dat gun ik alle jonge podium
talenten!
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MARMELIJN OVER 25 JAARIN BEELD
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De twee en een halve decennia dat Marmelijn bestaat 
is het onmis(ken)baar in Baarn. Zo creatief als de 
theatermakers zijn, worden ook de uitingen van de 
jeugdtheaterschool gemaakt. Diverse flyers, posters, 
programmaboekjes en kranten worden al jaren met 
uiteenlopende uitstralingen opgemaakt. Sinds seizoen 
20122013 heeft Marmelijn een nieuwe website én 
wordt een nieuwe, eigentijdse stijl gecreëerd.

De identiteit 
van Marmelijn

Van zilver 
naar goud!




