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1. Wie ben jij? Het theaterstuk van je leven. 

Wanneer je het hebt over wie je bent, zijn er vaak veel 
woorden. Of soms vind je die net niet. Soms is het best 
akelig om daar in die cirkel te zitten en aan allemaal nieu-
we mensen te vertellen wie jij bent. Want wat zeg je en wat 
zeg je niet? Wat is relevant?

Stel je nu eens voor dat je niets moet vertellen in die 
groep, maar dat je een aantal acteurs hebt, die jouw es-
sentie verbeelden. Ze symboliseren wie jij bent. In zoveel 
meer dan woorden…

Suzanne Kempeneers over de Jaaropleiding Theatertherapie
Geef toe, je hebt dat ongetwijfeld al wel eens gedaan. Misschien vroeger als kind: je voorge-
steld dat je een prinses was (of een prins), of misschien was je wel de Rode Ridder… Je hebt 
je al wel eens voorgesteld dat je ‘je gedacht eens zou zeggen’ of dat je die droom helemaal 
zou hebben waargemaakt. 

Toch is dat ‘je voorstellen’, soms moeilijk voor mensen. Zeker wanneer ze zijn vastgelopen. 
Echter, net dan heeft die voorstelling een motor-waarde… Het niet vast blijven zitten in je 
hoofd, maar dat dan helemaal uitspelen, daar ligt een belangrijke waarde van theatertherapie. 

Maar wat is dat dan, theatertherapie? Wel laat me je even meenemen in vijf stappen... 

Stel je eens voor...
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Wie is Suzanne Kempeneers? 

Suzanne Kempeneers is maatschappelijk assistente en 
criminologe. Naast de I.V.-opleiding, volgde zij o.a. op-
leidingen rond psychotrauma, Voice Dialogue, systeem-
therapie, psychodrama, EMDR, brainspotting, hypnose 
en focussing. 
Na 11 jaar als therapeute in een Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg te hebben gewerkt koos ze voor free-
lance. Ze is docente binnen de I.V.-opleiding, actief als 
trainer en supervisor en heeft een eigen therapeutische 
praktijk in Mechelen. Zij is gefascineerd door het raak-

Praktische info:  

De Jaaropleiding ‘(Improvisatie-)theatertherapie’ 
loopt van november 2022 tot maart  2023 en 
omvat 6 dinsdagen van 10u tot 17u. 

Meer info op p 29. 

vlak tussen theater en therapie en is reeds jaren actief 
binnen de improvisatietheaterwereld. 

Een groot deel van de tijd verblijft zij in Naxos (Grieken-
land) waar ze retreats organiseert en workshops aan-
biedt rond persoonlijke ontwikkeling. (www.iousia.be)

Zij is auteur van het boek Als woorden spreken (2006) 
over het gebruik van verhalen en metaforen in psycho-
therapie. Ze werd als IV-therapeut erkend door de EAP 
(European Association for Psychotherapy) en de EAIP 
(European Association for Integrative Psychotherapy).
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2. Improvisatie: being in the moment

Hoe vaakt ben je niet hier én daar. Je bent wel in de les, 
maar tegelijkertijd spookt het door je hoofd dat je straks 
nog langs de winkel moet voor die groenten die je gisteren 
vergat en je moet er ook aan denken dat je dochtertje 
morgen schooluitstap heeft. Trouwens, waar zou die kramp 
in je rechterschouder vandaan komen? Misschien moet je 
toch je agenda nog eens herbekijken, want misschien is 
die toch wat te vol geraakt? Oei en ondertussen is er daar 
al vanalles gezegd en ben je niet mee… Herkenbaar?

Stel je nu eens voor dat je een opdracht krijgt, die zo in-
speelt op al jouw zintuigen dat die maakt dat elk vezeltje 
van je lijf en aandacht in het hier-en-nu is. Zomaar, vanzelf.

3. Tableau Vivant: beelden die spreken

Het is ondertussen genoegzaam bekend dat tot 90 % 
van onze communicatie nonverbaal verloopt. Mensen 
geloven eerder de richting die je aanwijst, dan de ‘links’ 
of ‘rechts’ die je verbaal uitspreekt. Helemaal onder 
woorden brengen hoe je je voelt, is geen sinecure.

Stel je nu eens voor dat je mag tonen hoe je je voelt. En 
dat de ander helemaal in jouw huid probeert te kruipen 
om het ook te voelen. Vraag je maar eens af op hoeveel 
lagen het begrijpen dan wel niet kan doordringen.

4. Psychodrama: speel het eruit 

Freud zei: “Wat is er gebeurd? Vertel eens.”
Moreno zei: “Hoe is het gebeurd? Laat eens zien.”

Soms blijft er iets hangen, een conflict, een gebeurtenis, 
een situatie die mogelijks zelfs onbelangrijk lijkt. En toch 
zit die daar. Je begrijpt niet waarom het zo blijft wegen. 
Je hebt het er al over gehad, het uitgesproken, uitgeplo-
zen… Maar toch. 

Stel je nu eens voor dat de situatie terug wordt uitge-
speeld. Misschien mag jij getuige zijn, misschien mag 
je de hoofdrol opnemen. Misschien mag je de afloop 
veranderen. Misschien mag je experimenteren met an-
dere reacties. Misschien krijg je steun in een specifieke 
positie. Misschien herschrijf je zo, bijna ongemerkt, je 
eigen script. 

5. Teksttheater en verhalen: 

Maar er is niet alleen voorbij de woorden, er is ook kracht 
net IN de woorden. Theaterteksten, poëzie, verhalen… 
Ze bevatten pareltjes, soms net door hun eenvoud en 
hun gebaldheid. Of net door de stilte tussen de woorden. 

Stel je nu eens voor dat jij die woorden mag uitspre-
ken over kracht en energie. Dat je ze leest en herhaalt 
en hardop uitspreekt. Dat je ze proeft in je mond en ze 
helemaal van jou maakt. Dat ze van jou een personage 
maken en dat je het dan uitspreekt en dat je daardoor 
meer wordt dan het personage, zelfs meer van jezelf. 

Vijf stappen, veel woorden. Misschien spreken ze je aan. 
Misschien brengen ze nog meer verwarring. 

Maar stel je nu eens voor dat je zou springen. Dat je op 
zou staan om te experimeteren, om te voelen, te bele-
ven, te verbeelden, te spreken, te spelen, te ervaren. 
Alleen zo kan je helemaal vatten wat het dan wel is!

Wees welkom,

Suzanne


