
 
 
 
 
Uitnodiging Theatervoorstelling De OmZieners 
Datum:      zaterdag 29 april  
Locatie:     Landstede, Zwolsestraat 63a te Raalte 
Aanvang:  20.00 uur 
Toegang:  gratis, na afloop vrije gift. 
 
Graag nodigt de Joseph Wresinski Cultuur Stichting u, met familie, vrienden, buren, collega’s, 
hartelijk uit voor de uitvoering van hun nieuwe voorstelling De OmZieners. Zij is gemaakt en wordt 
gespeeld door mensen die in armoede leven, in samenwerking met professionele theatermakers. 
 
De OmZieners is een wonderlijke tragikomedie over compassie en de illusie van onafhankelijkheid. 
Een reflectie op de onvoorstelbare hoeveelheid lawaai die mensen produceren. Meningen-lawaai via 
twitter en andere ‘sociale’ megafoons. Lawaai dat tweespalt zaait. 
 
Miguel, een centraal personage, is tuinman en werkt op een kerkhof. Daar ziet hij de cirkelgang van 
het leven. Hij vertelt hierover aan Pieter, een leerling tuinman: Al wat leeft moet sterven en al wat 
sterft  – plant, dier en mens – wordt voedsel voor wat leeft.   
Pieter:      Mensen ook? 
Miguel:    Oh ja, mensen ook. 
Pieter:      Hè bah. 
Miguel:    Vind je dat een vies idee? 
Pieter:      Nogal, ja. 
Miguel:    De bomen niet hoor. Die zijn er blij mee. Zij voeden zich met de doden en dragen vruchten 
die wij, de levenden, opeten. En ze ademen zuurstof uit, die wij nu inademen. Zo gaat alles in cirkels. 
 
Miguel:     Weet je, op deze begraafplaats leef ik elke dag tussen het eindige en het oneindige. En als 
ik dan ’s nachts hier zit en me herinner dat dit kleine bolletje waar wij op leven in die oneindigheid 
dobbert... Kun je je dat voor de geest halen? Dit kleine bolletje? In die oneindigheid? Probeer het 
maar eens. Je zal zien; dan is alles zó groots, zo weids... Dan is alles vraag. En de grootste vraag is – 
voor mij – Wat doen wij hier op deze schitterende planeet? Wat maakt ons verblijf de moeite waard? 
En voor wie? Voor wie ben jij hier? 
Pieter:       Op aarde? 
 
Voor wie zijn wij hier op deze schitterende planeet waar alles en iedereen onderling verbonden is? 
Het is een vraag die de theatergroep graag met u deelt. 
 
Reserveren voor de voorstelling is niet verplicht maar wel gewenst. Dan weet u ook zeker of er plek 
is. Reserveren kan via omzieners@gmail.com. 
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