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TVMUZYCAP

Jongeren komen los
van hun beperking
DE KNUTSELAARS

DE ZANGERES

‘Jack geeft mij vertrouwen’
Wie: Jordy Gossen
Waar: Nieuwenhagen
Wat: zingt het Limburgs volkslied

Z

onder de geringste schroom begint ze te zingen. ‘De speeltuin’, uit het repertoire van
Marco Borsato:
„En niemand ziet hoe klein je bent. Niemand ziet hoe klein je bent.”
Het geroezemoes aan tafel verstomt.
Iedereen zwijgt en luistert naar haar
mooie stem. Zelf merkt ze het pas als
het lied uit is. Jordy Gossen glimlacht,
een beetje verlegen: ,,Ik vind het zelf
ook een heel mooi liedje.”
Elke vrijdagmorgen schuift Jordy (28)
in theater De Buun in Kerkrade aan bij
de theatergroep van stichting Radar.
De rest van de week werkt ze in de zeepfabriek van WOZL in Brunssum. Zingen
is haar lust en haar leven. Thuis, in
Nieuwenhagen, zit ze bij familiekoor
De Nachtegalen, samen met moeder
Anja en oma Mia: „Drie generaties in
één koor. Bijzonder, hè.”
Van dat zingen krijgt ze „een heel apart
gevoel van binnen”, zegt ze. Ook een
mooi liedje, van Corry Konings, maar
dat kent ze niet. „Met ons koor zingen
we in het Nederlands, maar we doen
ook Engelse liedjes. En in het Latijn, als

we in de kerk op het oksaal zingen. Ik
weet wel niet wat we precies zingen,
maar dat maakt niets uit, ik vind die
Latijnse muziek heel mooi.”
Tijdens de opening van TVMuzycap
2015 mag ze samen met Jack Vinders het
Limburgse volkslied zingen. Ze is daarvoor uitgekozen omdat haar stem heel
mooi past bij die van Vinders, legt regisseur Hay Moonen uit: „In de groep van
Radar zijn wel meer mensen met een
mooie stem, maar het moet in een duet
met Jack goed klinken. Jordy’s heldere
alt lijkt daarvoor gemaakt.”
Het gelegenheidsduo heeft al een paar
keer samen geoefend in theater De
Buun. „De eerste keer was ik wel een
beetje zenuwachtig”, bekent Jordy.
„Maar het ging prima. Bij het refrein
zingt Jack heel krachtig. Dat geeft mij
vertrouwen, ik voel me daardoor meteen een stuk zekerder: hij neemt me
op sleeptouw en dat werkt prima.”
Tijdens de bijeenkomst in het Roda JCstadion zingen ze midden op de grasmat. De tribunes zullen waarschijnlijk
redelijk gevuld zijn met familie en vrienden van de deelnemers aan de kunst- en
sportmanifestatie. Haar kleding heeft ze
al klaar liggen: een zwarte bloes, een
zwarte broek, en als het niet te hard
waait een mooie hoed: „Je moet er wel
netjes opstaan, vind ik.”

D

e juf heeft ieder koppel een
lege fruitdoos gegeven. De rest
moeten de leerlingen van basisschool De Griffel in Heerlen
zelf doen: „Er ligt materiaal genoeg in
de kasten”, zegt docente (en kunstenaar) Xana Petrykowska, „dus ze kunnen zich in het knutsellokaal lekker uitleven.”
De school voor speciaal onderwijs aan
de Heldevierlaan in Heerlen levert
straks één kunstwerk in voor de veiling
van TVMuzycap. Petrykowska, stagiaire
van de opleiding creatieve therapie,
heeft er meteen maar een interne wedstrijd aan vastgeknoopt: de leerlingen
uit haar klas moeten straks zelf beslissen
welke creatie zij de beste vinden voor de
kunstveiling in het Parkstad Limburg
Stadion.
De leerlingen zijn al een hele tijd bezig
met het kunstproject voor TVMuzycap.
Ze hebben eerst een mindmap gemaakt,
met ideeën hoe hun kunstdoos er straks
moet uitzien. „We moesten opschrijven
welke hobby’s we hebben”, vertelt Thei
de Esch (12). Op zijn lijstje staan twee
liefhebberijen: ‘crossen met de scoot-

rade. Na de voetbalwedstrijd tussen het nieuwe G-team en de talenten van Roda JC veilen zij zelfgemaakte kunstwerken. De derde editie van het TVMuzycap-festival begint om 13.00 uur. De jongeren zijn al maanden bezig met het
project. Als voorproefje portretjes van jongeren die laten zien wat zij, ondanks hun beperking, in hun mars hebben.
door René Willems foto’s Luc Lodder

DE ACTRICE

‘Een gewone tv is erg saai’
Wie: Thei de Esch en Mostafa Karouad
Waar: De Griffel, Heerlen
Wat: maken kunstwerkjes in fruitdozen

Jongeren met een beperking laten zich morgen van hun beste kant zien in het Parkstad Limburg Stadion in Kerk-

mobiel’ en ‘vissen’. Voor zijn kunstwerk
houdt hij het toch maar bij vissen: „Ik
heb een visvijver gemaakt met bankjes
langs de kant. In het midden staat een
fontein, dat ziet er wat mooier uit.”
Met de vissen zelf is hij nog bezig. „Ik
denk dat ik iets in 3D maak”, verklapt
hij. „Met een stevige voet, zodat de vissen straks rechtop kunnen staan in de
vijver.”
Mostafa Karouad (ook 12 jaar) kiest voor
een heel ander kunstwerk. Hij werkt
aan een televisietoestel. Maar dan wel
een kapotte tv, met een gebroken beeldbuis waar allerlei elektronica uitspringt.
„Een gewone tv is erg saai”, legt hij uit,
„dit ziet er veel spannender uit.”
Die elektronische onderdelen heeft hij
van de juffrouw gekregen, zegt Mostafa.
Die komen uit de defecte televisie van
haar vriend, verklapt ze: „Hij heeft het
toestel uit elkaar gehaald, maar krijgt dat
natuurlijk nooit meer in elkaar gezet.
‘Hier’, zei hij, ‘neem maar mee naar
school.’ Mostafa is er heel blij mee, zo te
zien.”
Het gebruik van die elektronische afdankertjes past perfect bij de aanpak van de
school, legt de juf uit: „We werken veel
met wegwerpproducten. Die zijn goedkoper dan nieuwe, en het stimuleert de
creatieviteit bij de kinderen: kijk maar
of je het ook zo kunt oplossen.”

DE KUNSTENAAR

‘Foto’s van toneelspelers’
Wie: Chiara Schellen
Waar: Kerkrade
Wat: poseert voor voetbalfoto’s

H

oe maak je van een podiumkunst als theater in hemelsnaam statische beeldende
kunst die je kunt presenteren
op een heuse kunstveiling in het Parkstad Limburg Stadion?
Jorn Lemmerlijn, teamleider bij zorgbureau Talent in Eckelrade, heeft die
lastige vraag maar eens in de groep gegooid. Met een verrassend, maar logisch
resultaat: „We maken foto’s van toneelscènes en verwerken die vervolgens in
een kunstwerk.”
Eenmaal per week komen tien tot elf
jongeren met een verstandelijke beperking in Eckelrade bij elkaar om toneel te
spelen. „We repeteren elk seizoen een
nieuw stuk dat we aan het einde van
het schooljaar opvoeren voor familie,
vrienden en kennissen. Zodat zij kunnen zien waar we het hele jaar mee bezig zijn geweest”, zegt Lemmerlijn.
Op dit moment werkt de groep aan het
zelf geschreven stuk ‘Droom je mee’.
Chiara Schellen (14) uit Kerkrade speelt
daarin de nieuwsgierige Channel, die in
een mysterieuze kast kruipt en daardoor
in een vreemde wereld vol avonturen

belandt. Dat is een rol die haar op het
lijf is geschreven, want zelf is Chiara net
zo nieuwsgierig.
De wekelijkse repetities zijn even onderbroken voor een speciaal project: TVMuzycap. Jorn Lemmerlijn: „We willen
daar natuurlijk graag een bijdrage aan
leveren, want als je wilt laten zien wat
jongeren met een beperking allemaal
kunnen, mag theater natuurlijk niet
ontbreken.”
De jongeren zijn in voetbaltenue gestoken en gefotografeerd in poses die kenmerkend zijn voor voetbal. Chiara, die
zelf heeft gevoetbald maar na een zware
knieblessure moest stoppen met die
sport, speelt een dubbelrol: ze poseert
als keeper en als veldspeler.
Vooral dat keepen is lastig in beeld te
brengen, zegt ze: „Je duikt naar de bal.
Daarbij beweeg je zo snel dat de foto al
snel wazig wordt.” Maar voor zulke problemen hebben toneelspelers uiteraard
een hele goede oplossing. „Ik heb maar
gedaan alsof, wat we op het toneel altijd
doen. Het lijkt of ik naar die bal duik,
maar ik sta stil.”
Van de gemaakte foto’s wordt een
collage gemaakt die naar de kunstveiling
gaat. „Ik denk dat het iets in de vorm
van een bal wordt”, fluistert Lemmerlijn. „Een voetbal: we zijn straks tenslotte in een voetbalstadion.”

‘Ik word blij als hij blij is’
Wie: Noëll de Bree
Waar: Catharinaschool Welten
Wat: kunstwerk met bonte ballen

D

e ene leerling maakt met zijn
handen een kommetje en vult
dat met verf. Daarna rolt een
klasgenootje een bolletje door
dat verfbad tot het de goede kleur heeft.
„Op deze manier kan iedere leerling
meewerken aan ons kunstwerk”, legt juf
Bea Schmitz uit, „ook de kinderen die
door zelf geen penseel kunnen vasthouden.”
De Catharinaschool in Welten maakt
twee objecten voor de kunstveiling van
TVMuzycap in het Parkstad Limburg
Stadion: een groot schilderij van voetballers en een beeld met bonte balletjes,
met een zware boomstam als voetstuk.
Het worden allebei groepswerkjes, aldus
Schmitz: de school heeft ervoor gekozen
om de leerlingen uit de groep gezamenlijk aan de twee kunstwerken te laten
werken.
Welke gedachte zit daar ook alweer achter, wil de juf weten. Noëll de Bree (14),
gekleed in een speciaal voor deze gelegenheid aangetrokken shirt van zijn
favoriete voetbalclub Roda JC, fronst
zijn wenkbrauwen. Hij moet even nadenken over die vraag. Maar dan schiet

het hem weer te binnen: „Omdat we samen de bal in de lucht houden.”
Juf Bea knikt. Inderdaad: „Omdat we
samen de bal in de lucht houden. Heel
goed, Noëll.” Wat kinderen met een lichte beperking in hun eentje wellicht niet
voor elkaar zouden krijgen, dat lukt in
de praktijk vaak wel als ze het met z’n
allen doen.
Het schilderij stelt een voetbalveld voor.
De voetballers moeten er nog op. Alle
kinderen hebben zo’n voetballend mannetje getekend. Dat wordt straks met carbonpapier overgetrokken op het schilderij en vervolgens ingekleurd. „Voor dat
inkleuren moet je toch wel wat handiger zijn”, zegt de juf.
Aan het project werken ook de jongste
leerlingen van de so-afdeling aan de
Oude Lindestraat mee. Daarvoor neemt
juf Fabienne Steenbekkers hen af en toe
mee naar de vso-school aan de Smidserweg. De oudere leerlingen helpen de
kleintjes zo goed ze kunnen, zegt Noëll:
„Ik geef Ivo complimentjes. Daar wordt
hij blij van, en als ik dat zie word ik zelf
ook blij.”
Het levert niet alleen een mooi kunstwerk op, constateert de juf, maar leert
de tieners ook wat de voordelen zijn
van samenwerken. „En dat is iets waar
ze straks wellicht nog veel profijt van
hebben.”

