
 organiseert: 
 

met  ‘Next Level’  over autisme & puberteit 

 

Op dinsdagavond 11 juni 2019 speelt Bint de interactieve theatervoorstelling “Next Level” over 
Autisme en Puberteit in Podium Kloosterhof te Hoogerheide  

‘Next Level’ 
Hormonen die in het rond vliegen, relaties die ontstaan en een lijf wat verandert. Voor veel pubers en hun 
ouders is dit al lastig genoeg. Voor pubers met Autisme Spectrum Stoornis is het vaak nóg lastiger. Hoe ga 
je hier als ouder, jeugdprofessional of docent mee om? 
 
Via korte scènes schetsen ze een herkenbaar en confronterend beeld hoe het er bij 
gezinnen met een puber met autisme thuis aan toe kan gaan. De situaties zullen herkenbaar 
zijn, vermakelijk én zullen het gesprek op gang brengen. Na de scènes is er ruimte voor het 
publiek om te reageren. Het publiek onderzoekt met elkaar wat er wel en niet werkt, wisselt 
ervaringen uit en komt met suggesties voor de acteurs om de situatie eens anders aan te 
pakken. 
 
Over Bint: Theatergroep Bint bestaat uit de twee theatermaaksters Hetty Willems en Bartelijn Ouweltjes. Ze hebben 
beiden een fascinatie en verwondering voor het gedrag van de mensen om hen heen. Waarom doen we wat we doen? 
Welke drijfveren bewegen ons? Ze maakten al eerder voorstellingen over autisme en ADHD. In november 2015 wonnen 
ze de Yarden Afscheidsprijs voor het meest taboedoorbrekende en innovatieve project met hun voorstelling over de 
dood. Eerder maakte Theatergroep Bint al de voorstelling ‘Een indiaan in huis’, over de impact van autisme op het 
gezin. Deze succesvolle voorstelling speelde ruim 125 keer in Nederland en België. Ook maakte theatergroep Bint in 
2019 de voorstelling ‘Aut of Office’ over Autisme op de werkvloer. Deze voorstelling speelt zowel in bedrijven en 
organisaties als in het theater. 
 
Over autisme: Maar liefst één op de honderd kinderen in Nederland heeft een stoornis in het ‘autistisch spectrum’: 
onder andere klassiek autisme, Asperger of PDD-NOS. Autismespectrumstoornissen zijn ontwikkelingsstoornissen die 
gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, de communicatie en de verbeelding. Uit het advies wat de 
Gezondheidsraad in juni 2009 heeft gepubliceerd, blijkt dat de kennis over autisme vaak nog onvoldoende is. Zelfs in 
beroepsgroepen in signalerende posities zoals leerkrachten of professionals in de jeugdzorg blijkt de kennis 
onvoldoende. Bint wil met haar voorstelling een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis. 
 
De voorstellingen en projecten zijn een vrijbrief om weer nieuwsgierig te mogen zijn. Om vragen te mogen stellen en 
onverwachte antwoorden te geven en ook te krijgen. Nieuwsgierigheid, plezier en energie zijn essentieel om tot een 
wezenlijke verbinding te komen.  
 
Informatie:  www.theatergroepbint.nl  of www.autismenetwerk.nl  
Datum en tijd:  Dinsdagavond 11 juni 2019, aanvang om 20.00 uur tot 21.30 uur  
Locatie: Podium Kloosterhof, Huijbergseweg 3, 4631 GC te Hoogerheide  
Voor wie:  Ouders, jeugdprofessional, docent en andere geïnteresseerden  
Prijs:   10.00 euro per persoon  
Reserveren:  www.ticketkantoor.nl/shop/autisme  
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