
“Ooit, mijn kind, waren wij koning Prospero 
en prinses Miranda.
 
Ooit waren wij zo rijk dat we diamanten in 
onze sokken hadden en omdat stappen pijn 
deed aan de voeten werden we overal naartoe 
gedragen.
 
Ooit was ik zo populair bij het volk dat ze 
elke week mijn verjaardag vierden, dus of-
ficieel ben ik 8127 jaar. Ooit was je vader 
zo belangrijk dat zelfs dieren een buiging 
maakten als ik passeerde.
 
Ooit woonden we in een huis zo groot dat er 
in het midden van elke kamer een bankje 
stond om even te rusten richting overkant.”

BESTORM (8+)
beeldsmederij DE MAAN



Er is een planeet met mensen, monsters en mens-
monsters.
 
Een magische mysterieuze plek waar de natuurwetten 
niet werken. Maar dit is geen eiland ergens in een 
oceaan. Deze plek is niet te bereiken met een vliegtuig-
crash of een ronddobberende boot.
 
Om deze planeet te vinden, moet je verder dan iemand 
ooit is geraakt. En enkel als je het meest vreemde aan-
vaardt, is er een kleine kans dat je deze planeet ooit 
verlaat...
 
BESTORM is geen klassieke bewerking van een 
Shakespeare klassieker, maar een werkelijke onwerkelij-
ke trip naar een plek tussen fantasie en fantasy.
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Auteur en regisseur Joost Vandecasteele maak-
te de jeugdvoorstellingen ‘De wereld volgens 
lang, dik en dom’ in hetpaleis en ‘Sorry voor 
alles’ voor Bronks. Als romancier is hij één van 
de innovatiefste stemmen in de Nederlandsta-
lige literatuur. Hij schreef het scenario van de 
onvolprezen televisiereeks Generatie B en viel 
recent nog in de prijzen met zijn roman Jungle.
 
Vandecasteele gelooft heilig in het bestaan 
van monsters, spoken, zombies, tijdreizigers, 
vampieren, trollen en shape shifters. Inzake 
aliens twijfelt hij nog. Zijn fascinatie voor ‘De 
Storm’ vertrekt vanuit het bovennatuurlijke dat 
door Shakespeare als een natuurlijk gegeven 
behandeld wordt.

Die categorie wordt meer en meer opgerekt tot brede-
re visuele performance. Zolang de keuze maar avon-
tuurlijk is, in scenische middelen maar ook in makers. 

DE MAAN wil kinderen, maar ook jongeren en grote 
mensen raken, verrassen, fascineren, verwonderen of 
doen nadenken. En liefst dat allemaal tegelijk. Nu eens 
met een goed verhaal als uitgangspunt dan weer met 
een straf beeld. Humor, poëzie, schoonheid en lelijk-
heid, ze dansen allemaal de tango in de voorstellingen 
van DE MAAN. Zolang het maar ‘graaf’ is en niet 
‘braaf’.

Over de makers

DE MAAN maakt gelaagd, visueel theater voor een jong publiek dat op een 
volwassen manier wordt aangesproken. Het is een open huis met een 
diepgewortelde oorsprong in het figurentheater.

beeldsmederij DE MAAN

Joost Vandecasteele 

In BESTORM, zijn versie van De Storm, trekt Joost de kaart van fantasy en 
science fiction. Niets zo fantasierijk als science fiction en niets zo schoon als 
kinderen prikkelen met wat er kan gebeuren!

http://joostvandecasteele.be



introductie
>> Joost Vandecasteele vertelt in enkele korte filmpjes over BESTORM, zijn 
versie van De Storm van Shakespeare.  Bekijk ze op www.DEMAAN.be en  
planning.demaan.be 

>> Het Geluidshuis maakte een fijn hoorspel van De Storm van Shakespeare: 
https://geluidshuis.be/nl/heerlijke-hoorspelen/de-storm.html

 
>> Lees de korte inhoud van De Storm van Shakespeare en van BESTORM van 
DE MAAN. Welke verschillen merk je op? 

Personages
Koning Prospero
Prinses Miranda 
Koning Alonso
De kapitein 
Kalibaan
Prins Ferdinand

 
>> Er staan maar 3 acteurs op het podium en toch zijn er 6 personages? Hoe 
kan dat? Let goed op tijdens de voorstelling!  Weet jij welk accessoire, attribuut, 
kenmerk,.. bij welk personage hoort? 

Acteur Dirk Van Dijck is mede-oprichter 
van De Vereniging van Enthousiasten 
voor het Reële en Universele (theater, 
1989 -1994 / 2005-2010), samen met Johan 
Dehollander en Ryszard Turbiasz. Van 
Dijck vertolkt heel wat rollen in tv-se-
ries en films en is onder meer bekend 
door zijn rollen in ‘Het Eiland’, ‘Ma-
troesjka’s 2’, ‘Red Sonja’, ‘Quiz me 
Quick’ en ‘Eigen Kweek’.

Dirk Van Dijck

Hanne Timmermans is een getalen-
teerde, jonge actrice die dit jaar 
afstudeert aan het RITCS in Brussel. 
Voor het grote publiek misschien 
nog onbekend, maar wie onlangs 
Hamlet van Abattoir Ferme zag, was 
reeds getuige van Timmermans als 
een sprankelende Ophelia. Wetende 
dat ze zich amper 14 dagen voor 
de première in dat avontuur smeet, 
doet ons een diepe buiging maken. 
In BESTORM is Hanne dus zeker niet 
aan haar (Shakespeare) proefstuk 
toe!

Al meer dan 20 jaar zet Dirk zich in voor de Noord-Braziliaanse Yanomami-
indianen, hij heeft zelf acht jaar in het gebied gewoond. Hij werkt samen 
met Mathias Ruelle aan de creatieve documentairefilm ‘Berg’ om het ver-
haal van deze bevolkingsgroep te vertellen.

 Hanne Timmermans

Scenograaf, poppenmaker en -speler Paul 
Contryn is de derde generatie theatermakers 
uit het geslacht Contryn. Hij is een van de vaste 
waarden bij beeldsmederij DE MAAN. Een re-
cente voorstelling van DE MAAN die hij al jaren 
speelt is PJOTR EN DE WOLFSKI. In ‘13 maakte 
Paul een eenhoorn, walvis en vuurspuwende 
draak voor de Ommegang van de Cavalcade, 
de historische en religieuze stoet die om de 25 

jaar door de Mechelse binnenstad trekt. Paul stond ook mee aan de wieg 
van Het Firmament, expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkun-
sten. Hij werkte in ‘16 als poppenmaker mee aan de animatiefilm ZOOks 
van Kristof en Dimitri Leue, die ook net in première ging.

Paul Contryn



de taal van shakespeare en bestorm 
>> Shakespeare is bekend omwille van zijn speciale manier van schrijven. Wat 
valt je op aan zijn teksten en de zinnen in BESTORM? 

>> Niet alle woorden die je in BESTORM hoort, gebruiken jullie elke dag. 
Of wel? Kunnen jullie raden wat de woorden hieronder betekenen? 

zombieleger     verbannen worden

           wanhoop     vampier
 
 beminnen       tiran
         
made   ruimtecapsule
     
       mirakel                organen
        
    martelaar    versus

  adoreren    verbannen

 


