
 

 
 
 
 
 
Jansen & de Boer presenteert Stormkop, onze eerste voorstelling  
speciaal gericht op festivals. Deze voorstelling van 30 minuten komt tot stand 
in samenwerking met De Denksmederij, huis voor praktische filosofie. De thema’s  
van de voorstelling zijn kritisch denken en complottheorieën. Stormkop wordt gespeeld  
door Willeke de Boer en Linde Schinkel. Linde is een klassiek geschoold zangeres met  
ruime ervaring in het poppenspel. Een muziektheaterervaring voor iedereen vanaf zes jaar! 
 
Stormkop is uitermate geschikt voor families, omdat de thematiek herkenbaar is voor zowel 
kinderen als volwassenen. In parabelvorm verwijzen we naar actuele ontwikkelingen, zonder 
met een vingertje te wijzen. De voorstelling is flexibel inzetbaar en heeft weinig 
speeloppervlak nodig. Stormkop daagt uit, prikkelt en laat het plezier van kritisch denken 
zien en ervaren aan jong en oud. 
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Concept:    Jansen & de Boer en 
     De Denksmederij 
Spel:     Willeke de Boer en  
     Linde Schinkel 
Regie:     Noralie Jansen 
Coaching en advies:   Michiel Bijmans 
Nagesprek:    Elke Wiss 
(Optioneel)  
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   “Jansen & de Boer zijn een sterk duo. Ze springen goed in op de reacties van de jonge toeschouwers en ook hun onderlinge 
    samenspel is grappig en scherp.’’ – De Theaterkrant 

Herma is een simpele vrouw. Als iemand dat 
tegen haar zou zeggen, zou ze het niet erg 
vinden. Het is waar. Ze vindt het zelf ook. De 
dingen zijn overzichtelijk: de 
afstandsbediening ligt links, haar bakje pap 
staat rechts en de tv staat aan. Herma is al 
best wel oud en ze woont alleen. Bijna 
alleen. Soms verschijnt de meneer van het 
nieuws op de televisie, dus die woont er ook 
een beetje. En Herma heeft een hond. En 
een vis. En soms komt er gezellig een vogel 
op het vensterbankje zitten, dus die kun je 
ook wel meetellen. Er waait een koel briesje 
door het raam en het is rustig in haar hoofd. 
Alles ligt daar op zijn plek. Tot er een wind 
opsteekt, een knopje omgaat en alles door 
elkaar waait. Dan waait er zoveel rond, dat 
ze het even niet meer weet. Is het antwoord 
goed of fout? Of was de vraag verkeerd? Kan 
iemand haar dat vertellen? Wat is er waar, 
wat is er echt en wie stopt de storm? Is daar 
iemand? 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duur 
De voorstelling duurt in zijn geheel 25 minuten. Het aansluitende nagesprek is qua duur 
flexibel inzetbaar. 

 
Prijzen 
Alle prijzen zijn exclusief reiskosten en 9% BTW. 
Prijzen gelden voor voorstellingen op dezelfde dag en locatie. 
Eén voorstelling:     € 700,- 
Twee voorstellingen:     € 850,- 
Drie voorstellingen:     € 1000,- 
Bijkomende kosten nagesprek:   € n.t.b. 
 
 

Opbouw en aankomst 
We hanteren een opbouwtijd van 30 minuten en een aankomsttijd van 60 minuten voor 
aanvang. 
 
Benodigdheden 
De voorstelling heeft een speeloppervlak van 3 bij 3 meter. Wij zijn zelfvoorzienend in de 
aansluiting en bediening van ons geluid, als er op locatie maar een stroompunt aanwezig is. 
Voor een basis lichtplan zijn wij afhankelijk van de voorzieningen op de speellocatie. 
 
Publiek 
De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. De maximale groepsgrootte is afhankelijk van 
de locatie en kan in overleg worden bepaald. 

       Algemene gegevens 
 

Stormkop is een voorstelling over twijfelen, 
vragen durven stellen en kritisch denken. 

Jansen & de Boer maakte deze filosofische 
festivalvoorstelling in samenwerking met 
praktisch filosofiehuis De Denksmederij, 

voor iedereen vanaf 6 jaar.  
De voorstelling is ook te boeken met een 

aansluitend filosofisch nagesprek door Elke 
Wiss, schrijfster van ‘Socrates op sneakers’ 

en ‘En ze filosofeerden nog lang en 
gelukkig’. 


