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Kingdom of Dreams and Madness is 
een voorstelling waarin je als publiek 
rondloopt en dus nooit alles wat er 
gebeurt tegelijk kan zien. Zo kies je 
als toeschouwer je eigen focus, je 
zoomt in op wat jij interessant vindt, 
en je maakt als het ware je eigen 
voorstelling.  

Autisme geeft een unieke kijk op de 
werkelijkheid. KODAM nodigt het 
publiek uit om even met deze blik 
naar de wereld te kijken en de 
schoonheid ervan te ervaren. In de 
steeds bewegende voorstelling, waar 
de aandacht vluchtig kan zijn en de 
prikkels overvloedig, is het des te 
belangrijker om stil te staan en te 
ervaren. 

Kingdom of Dreams and Madness 
wordt gemaakt door een 
theatercollectief van vijf jonge, 
aanstormende talenten. Het is een 
“re-make” van hun afstudeer- 
voorstelling in 2017, dat toen lovend 
is ontvangen. Voor het jubileum van 
De Blauwe Zon besloten de makers 
de voorstelling door te ontwikkelen, 
met een nieuw team en een nieuw 

decor. 

  “In 2017 zagen wij de voorstelling 
Kingdom of Dreams and Madness en 
waren er door gegrepen. In de 
voorstelling proberen de spelers orde 
te scheppen in een wereld die niet te 
begrijpen is. Het thema controle 
verliezen en herpakken herkennen wij 
van onze doelgroep.” (Peter Stallenberg) 

De Blauwe Zon 
De Blauwe Zon is een 
behandelgroep voor jonge 
kinderen met autisme en een 
ontwikkelingsachterstand.  

De kinderen zijn grotendeels 
aangewezen op één op één 
begeleiding, leren niet of 
nauwelijks vanuit een 
groepssituatie en kunnen (nog) 
niet in het onderwijs terecht. 
Doel van De Blauwe Zon is dat 
kinderen kunnen instromen in 
het onderwijs. 

De Blauwe Zon bestaat tien jaar. 
Om dat te vieren zijn er dit jaar 
meerdere activiteiten 
georganiseerd. Met de voorstelling 
KODAM sluiten we ons 
jubileumjaar af. 

De voorstelling is te zien in theater 
De Verbeelding (P3) in Purmerend, 
op 8 september om 13:30, 16:30 en 
20:00 uur.  

Om de theatermakers te steunen is 
een crowdfunding. De opbrengst 
wordt gebruikt voor materialen, 
maaltijden en een onkosten- 
vergoeding. 

https://www.voordekunst.nl/projecten/9214-
kingdom-of-dreams-and-madness-1 
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