
***** 

een positief 

verhaal over 

dementie 

*****

JE KUNT ME GERUST  

EEN GEHEIM VERTELLEN 

[MORGEN BEN IK HET  
TOCH WEER VERGETEN]  

Een moeder raakt haar kompas kwijt.  

En haar streken.  

Een kind heeft de gebruiksaanwijzing niet  

en gaat op zoek.  

In de mist, in de hilariteit, in het verdriet  

en in de wanhoop soms.  

En in een tijdmachine. Daar vinden ze elkaar.  

En komen ze dichter bij elkaar dan ooit… 

Theatervoorstelling

De pers over eerdere voorstellingen van MATZER: 
 
----------------------------------------------------------------------- 

“Deze voorstelling gaat ons allemaal aan” ★★★★
Theaterkrant.nl over Niemand wacht op je 

----------------------------------------------------------------------- 

“...op een prettige manier lichtzinnig: licht en zinnig” ★★★★ 

Trouw over Stil de tijd 
----------------------------------------------------------------------- 
“Onzegbaar mooi”  ★★★★★ 

Dagblad van het Noorden over Casablanca 

----------------------------------------------------------------------- 

“Als je jezelf en je oordeel 

thuislaat, als je reageert 

vanuit het nu en als je de 

verbeelding toelaat, dan kun  

je prachtige ontmoetingen 

hebben. Zo kan deze ziekte 

ook een gezamenlijke reis  

zijn, en een hernieuwde 

kennismaking, intimiteit, 

contact, humor en mooie 

gesprekken opleveren.”  
 

Madeleine  

Matzer

Samenwerking 
 

Voor Je kunt me gerust een geheim 

vertellen werkt MATZER in verschillende 

steden sector-overstijgend samen 

met organisaties uit de domeinen zorg, 

welzijn, cultuur, overheid, wetenschap 

en onderwijs. Met deze partners ver - 

groten we het bereik van het project en 

maken we het onderwerp dementie 

bespreekbaar tot in alle haarvaten van 

de samenleving. 
 

 

Randprogramma 
 

Nagesprek: Hoe is het om iemand die 

nog leeft, stukje bij beetje kwijt te raken? 

Methodiek: Hoe verbeter je het contact 

met iemand met dementie? 

Uitgave: Voorstellingstekst en Tips & 

Tools over het omgaan met dementie. 

 

Meer info?  

theaterendementie.nl 

matzer.org 

JE KUNT ME GERUST  
EEN GEHEIM VERTELLEN 
[MORGEN BEN IK HET  
TOCH WEER VERGETEN]  

Met Je kunt me gerust een geheim vertellen [morgen 

ben ik het toch weer vergeten] gaat theatermaker 

Madeleine Matzer op zoek. Op zoek naar antwoorden 

op de vele vragen die er bestaan rondom het omgaan 

met dementie.  

Een voorstelling voor theaterliefhebbers, mantel - 

zorgers, zorgprofessionals en iedereen die ooit met 

dementie in aanraking zal komen. Actrice Juul Vrijdag 

speelt zowel de rol van de dementerende moeder 

als die van de zoekende dochter en wordt daarbij 

muzikaal bijgestaan door Helge Slikker. 

CREDITS 
 

Tekst  

Madeleine Matzer  

Met dank aan:  

Jibbe Willems 

Regie 

Madeleine Matzer  

Spel 

Juul Vrijdag  

Compositie en  

muziek 

Helge Slikker 
................................ 
 

MATZER 

Theaterproducties  

Boschdijkstraat 45 

5211 VD ’s-Hertogenbosch 

073-6900908 

info@matzer.org 

www.matzer.org

Wil je regisseur 

Madeleine Matzer 

horen vertellen over 

deze voorstelling? 

Scan de QR-code: 

Vanaf september 2021 gaat Je kunt 

me gerust een geheim vertellen 

op landelijke tournee langs theaters 

& zorg- en welzijn s instellingen. 
 

Voor actuele speellijst zie 

theaterendementie.nl en 

matzer.org

MATZER wordt meerjarig 

onder steund door:

Partners & samenwerkingen

Partners proeftuin 

Eindhoven: 

Partners Theater en Dementie  

‘s-Hertogenbosch:

Partners: 

Je kunt me gerust een geheim vertellen 

wordt mede mogelijk gemaakt door:

BRABANTSE RAAD 
  VOOR DE  
  INFORMELE  
  ZORG (BRIZ)

http://www.theaterendementie.nl
http://www.matzer.org
 http://www.theaterendementie.nl/index.html#speellijst
https://www.matzer.org/voorstellingen/matzer-voorstellingen/je-kunt-me-gerust-een-geheim-vertellen/

