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Stichting SevenArt Festival 

heeft een ANBI status. 

Dit betekent dat giften aftrekbaar

zijn van het belastbaar inkomen

wanneer de instelling aangemerktwanneer de instelling aangemerkt

is als algemeen nut beogende

instelling (ANBI).



Voorwoord
Beste geïnteresseerde, 

 

Op zondag 11 maart speelt Projecttheater SevenArt in Kunstwerk! Het Musiater twee keer de gloednieuwe voorstelling Stromen van Liefde, 

één keer in de middag en één keer in de avond. De voorstelling is geschreven door één keer in de middag en één keer in de avond. De voorstelling is geschreven door Rien van den Heuvel en de regie is in handen van Wijnand Oosterhof. 

Deze ontmaskerende voorstelling, voor iedereen vanaf 10 jaar, gaat over het leven hier in de liefdevolle armen van de Rijn en over onze verantwoordelijk- 

heid voor de waterkwaliteit en de waterveiligheid. Er is een duidelijke link met zowel de regio De Liemers als met de rest van Nederland. 

Het verhaal heeft te maken met ons allemaal en de voorstelling die we op de planken brengen is één van de uitingen die we 

inzetten om het verhaal verder te verspreiden. 

 

Om onze doelstellingen te bereiken kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom hebben we dit document opgesteld.Om onze doelstellingen te bereiken kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom hebben we dit document opgesteld.

U vindt hierin alle achtergrondinformatie en we hebben een aantal mogelijke manieren om ons te ondersteunen opgenomen.  

 Wilt u aanhaken bij dit project? Neemt u dan contact op met Thijs Bisschops via thijs@creativities.nl of 06-22059600. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
Rien van den Heuvel



Poppenspeelster Manuka vertolkte met haar poppen Rhenus, Mare en Gaja 

vele jaren lang met succes het mythisch verhaal Stromen van Liefde. 

Rhenus heeft als taak in het leven om het water van de Rijn zo vlug mogelijk Rhenus heeft als taak in het leven om het water van de Rijn zo vlug mogelijk 

naar de zee te brengen. Hij laat zich daarbij door niets of niemand afleiden. 

Maar hier zag hij op zijn oever Gaja, een vrouw zo mooi dat hij op slag verliefd 

op haar werd. Hij stopte, maar het water dat achter hem aan kwam, vormde 

een torenhoge muur. Gaja, die bang was er door verpletterd te worden, 

vluchtte naar de kust waar Mare, de koning van de zee al klaar lag met zijn 

schip om haar aan boord te nemen. Mare had al veel langer een oogje op de 

mooie Gaja. Hij wil haar voor zich alleen hebben en houdt haar gevangen op mooie Gaja. Hij wil haar voor zich alleen hebben en houdt haar gevangen op 

zijn boot. De hartstochtelijk verliefde Rhenus vertakte na de vlucht van Gaja 

zijn muur van water in tal van armen, zoals De IJssel en de Waal, om haar te 

kunnen omhelzen. 

Maar Mare laat haar niet gaan. Het enige dat Rhenus nog van Gaja gewaar 

wordt, zijn haar zilte tranen, waardoor de zee steeds zouter wordt. Rhenus en 

Mare hebben het met elkaar danig aan de stok gekregen. Mare denkt dat 

Rhenus alsmaar meer vergif en plastic op hem af stuurt om hem als liefdes- 

rivaal te vergiftigen. De beide doodzieke verliefde kemphanen vechten een 

strijd op leven en dood.

Eva, de dochter van Peter en Astrid, lijdt aan angststoornissen en paniekaan-

vallen. Ze is bang voor de medemensen, voor het leven en voor haar toekomst. 

Ze moet pillen slikken om haar angsten af te vlakken, maar dat weigert ze. 

Haar vader Peter had ooit een goede kantoorbaan, maar hij is ontslagen. 

Joggend en solliciterend probeert hij hoop te houden op de toekomst. 

Haar moeder Astrid heeft een paar baantjes om zichzelf en haar gezin in stand 

te houden. Astrid en Peter dragen beiden plastic maskers om zich zo te 

kunnen conformeren aan de samenleving. 

Na een ruzie vlucht Eva het huis uit en brengt de nacht door onder een hoop Na een ruzie vlucht Eva het huis uit en brengt de nacht door onder een hoop 

plastic afval aan de rivier. Die nacht ziet ze hoe een gestalte met een fuik 

plastic vist uit de rivier. De gestalte spreekt tot het plastic, prijst het plastic 

omdat dat het leven en de gevoelens overwonnen heeft. De gestalte denkt dat 

het maar het beste is zelf ook van plastic te worden, maar dat lukt haar niet, 

omdat er nog steeds bloed door haar aders vloeit. Die nacht ziet Eva ook haar 

vader en moeder, die - dik opgevuld met plastic - met elkaar in een amechtig 

gevecht gewikkeld zijn. gevecht gewikkeld zijn. 

Het verhaal



Hoe gaat dit verder?
    Dat bepalen we zelf!

Die ochtend vindt de oude poppenspeelster Manuka Eva onder een hoop 

plastic. Manuka speelt met haar poppen speciaal voor Eva nog een keer het 

spel Stromen van Liefde. Ze ervaart dat Eva haar opvolgster kan worden, 

omdat Eva het verhaal doorvoelt. Manuka schenkt haar poppen aan Eva en  

neemt afscheid van hen en van het leven. De dodelijk ongeruste Peter en 

Astrid vinden die ochtend Eva. Nog één keer komt Eva naar huis om haar 

ouders te confronteren met zichzelf en om afscheid van hen te nemen. 

Dan trekt ze met de poppen de wijde wereld in.Dan trekt ze met de poppen de wijde wereld in.

Eva beseft dat het verhaal van de poppen haar eigen en ons verhaal is. 

Ze overwint haar angsten en samen met de poppen draagt ze de boodschap uit. 

Ze ervaart dat niet de stromen van haat, gif en onverschilligheid zin kunnen 

geven aan het bestaan, maar stromen van liefde. Kwetsbaar maakt ze haar 

eigen keuzes.

Peter is er achter gekomen dat hij in feite al jarenlang belazerd is door zijn Peter is er achter gekomen dat hij in feite al jarenlang belazerd is door zijn 

bazen en de politiek, die uitsluitend leegte te bieden hebben. Hij heeft zijn hoop 

gevestigd op Eva. Astrid houdt zich krampachtig vast aan haar baantjes en haar 

vermeende zekerheden. Eva komt onderweg mensen tegen. Zij speelt samen 

met de kinderen in de zaal het spel Stromen van Liefde.



Ons eigen leven 

Deze voorstelling gaat vooral ook over ons eigen leven hier in de armen van de 

Rijn. Niet alleen onze planeet, maar ook wijzelf bestaan voor meer dan 70 

procent uit water. Als we het water vervuilen, vergiftigen we ook ons zelf en de 

mensen die na ons komen.   

Wat kunnen we doen? 

Wat kunnen we zelf doen? Het gaat om ons eigen leven tenslotte. Het belangrijke Wat kunnen we zelf doen? Het gaat om ons eigen leven tenslotte. Het belangrijke 

mythologische verhaal van Nederland wordt in deze voorstelling geplaatst in 

een herkenbare eigentijdse situatie, waardoor Stromen van Liefde ook voor de 

opgroeiende generaties van grote betekenis wordt, omdat we er gezamenlijk in 

op zoek gaan naar ons eigen aandeel in het geheel. Deze 60 minuten durende 

voorstelling is geschreven voor iedereen vanaf 10 jaar en ouder.

 

De voorstelling creëert betrokkenheid, vergroot de kennis, zorgt er voor dat de De voorstelling creëert betrokkenheid, vergroot de kennis, zorgt er voor dat de 

toeschouwers trots worden op hun eigen gemeente, en laat de unieke betekenis 

ervan ervaren. Water is niet onze erfvijand maar vormt als onze bondgenoot 

een nieuwe uitdaging. De voorstelling kan vanaf 2019, voorzien van lesbrieven, 

ook worden uitgevoerd als schoolvoorstelling voor de bovenbouw van het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Dit theaterstuk wordt heel leuk maar het is niet alleen bedoeld als zijnde 

vermaak, er zit een boodschap achter. We maken dit stuk niet zomaar en 

ook de regio waarin het plaats vindt is niet willekeurig gekozen:

Grote rol door unieke ligging 

De nieuwe gemeente Zevenaar is van cruciale betekenis voor het waterbeheer De nieuwe gemeente Zevenaar is van cruciale betekenis voor het waterbeheer 

in ons land. De gemeente vormt het begin van de Nederlandse delta en speelt 

door haar ligging aan de rivierarmen Rijn en IJssel een grote rol als het gaat 

om de waterkwaliteit en de waterveiligheid, die van levensbelang zijn voor ons 

land. De voorstelling maakt de betekenis van deze unieke ligging beleefbaar 

voor een groot publiek.  

Verantwoordelijkheid 

Je kunt de verantwoordelijkheid voor waterkwaliteit en waterveiligheid niet Je kunt de verantwoordelijkheid voor waterkwaliteit en waterveiligheid niet 

overlaten aan deskundigen. We zijn zelf verantwoordelijk voor ons bestaan en 

dat van onze kinderen. Wat kunnen we in onze eigen omgeving doen ter 

verbetering van de waterkwaliteit en de waterveiligheid? 

De problemen zijn wereldwijd. Zeespiegelstijging, oprukken van zout water, 

verzuring door CO2 uitstoot, plastic soep en alom aanwezige plastic 

nanodeeltjes bedreigen als onverteerbare sluipmoordenaars niet alleen het nanodeeltjes bedreigen als onverteerbare sluipmoordenaars niet alleen het 

leven in de oceanen, maar ook ons eigen leven en dat van onze kinderen.

Waarom is Stromen van Liefde bedacht?



Denktank 
De theaterproductie Stromen van Liefde is gevormd met dank aan een 
denktank van mensen die een binding hebben met het onderwerp en de regio. 
Zij onderschrijven het project, denken mee en stellen hun netwerk beschikbaar. 
De denktank bestaat uit:  
• Jos Lamers, wethouder (voormalige) gemeente Rijnwaarden. 
•• Henk Zomerdijk, voormalig burgemeester van de gemeenten Ochten en Duiven. 
• Paul Peters, voorzitter van de provinciale raad voor omgevingsbeleid Gelderland. 
• Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus. 
• Ton de Vlieger, communicatieadviseur. 

De geestelijk vader van het project is auteur Rien van den Heuvel (1945, 

Beneden Leeuwen). Hij heeft het initiatief genomen om het onderwerp aan de 

kaak te stellen en het verhaal en de teksten daarbij geschreven totdat het de 

voorstelling Stromen van Liefde vormde. Hij is kenner van het Gelderse rivieren- 

gebied. Zijn leven lang heeft hij er in allerlei vormen over geschreven met 

poëzie, theaterteksten en verhalen.  

 

Rien schreef tal van boeken, waaronder: Liemers Leesboek (1992), Liemers, 

Land Vol Verhalen (2006). Over het rivierenland gaan zijn theaterstukken: 

Breulyblues, eenakter over de waay De Breuly, dat ter gelegenheid van het 

Festival Gelderland 2000 op tal van plaatsen in de Liemers werd opgevoerd, 

het openluchtspel Oeral Sender over de geschiedenis van het dorp Oud- 

Zevenaar (2006), het openluchtspel De Waoterwolf, over de geschiedenis van 

een verdronken dorp, dat speelt in het jaar 1340, en dat in 2009 werd opgevoerd. 

In opdracht van de stichting Dijk van een Delta schreef hij de synopsis, plot en In opdracht van de stichting Dijk van een Delta schreef hij de synopsis, plot en 

storyline van het regionale beeldverhaal van de Nederlandse Delta. Dit werkte 

hij uit in vijf regionale beeldverhalen van Lobith tot aan de zee.

 

Initiatiefnemer



Rinske Nas

‘Jong talent, viel onlangs op met een 

dragende perfect gespeelde hoofdrol 

in de voostelling van het jeugdtheater 

Het Geheim van Spinnensteyn 

in Kunstwerk! Het Musiater.’

De cast van Stromen van Liefde is een selectie uit de beste amateurspelers uit de regio De Liemers en erg variërend in leeftijd. Rinske (die Eva speelt) is pas 13 

jaar oud en heeft nu al in meerdere voorstellingen gespeeld. Dat geldt ook voor de overige spelers, zij hebben allen aan meerdere producties meegewerkt.

Michel Jonker

‘Goed stemacteur, speler met een 

prachtige concentratie en onlangs te 

zien geweest en binnenkort weer in 

Het Theaterdiner van IJsbloemen

op Halsaf.’

Jannie Oudendijk

‘Overtuigend speelster, oprichtster

en regisseuse van Theatergroep 

IJsbloemen, o.a. bekend van het 

gelijknamige stuk, van Het 

Theaterdiner op Halsaf, Het Licht 

van Troostvan Troost, e.a.’

Yvonne Gunneman

‘Speelster van prachtige rollen bij DVS 

Babberich en onlangs te zien geweest 

met ontroerend mooi spel in Het Licht 

van Troost van Theatergroep 

IJsbloemen.’

Cast



Wijnand Oosterhof

De regie van het theaterstuk is in 

handen van Wijnand Oosterhof (1950). 

Hij heeft binnen het amateurtheater 

als acteur en als regisseur van jeugd- als acteur en als regisseur van jeugd- 

en volwassenentheater veel ervaring 

opgedaan. 

In de jaren ‘80 en ’90 speelde hij bij de Arnhemse theatergroep WAK. Onlangs 

speelde hij de rol van de dementerende Maarten de Bok in het stuk Het Licht 

van Troost bij Theatergroep IJsbloemen. Als regisseur is Wijnand betrokken 

geweest bij o.a. Niweto Wehl, Vol Animo Duiven, UIT! Zevenaar, DVS Babberich, 

PIT Veenendaal en Voetlicht Maarssen. Als dramadocent in het speciaal voort-

gezet onderwijs (Symbion Didam) en binnen het VMBO (Candea Duiven) heeft 

hij vele schoolvoorstellingen geregisseerd. In Zevenaar richtte hij in 1991 

Jeugdtheatergroep UIT! op; was daar twaalf jaar regisseur (nu coördinator) en Jeugdtheatergroep UIT! op; was daar twaalf jaar regisseur (nu coördinator) en 

in 2016 regisseur van de jubileumvoorstelling Het Geheim van Spinnensteyn. 

In 2016 mocht hij de Burgemeester van Bastelaarprijs ontvangen.

Regie Muziek

De muziek wordt gecomponeerd en uitgevoerd door Mayke van den Broek. 

Mayke is gediplomeerd muziekdocente aan het speciaal onderwijs 

De Schilderspoort. Zij componeerde voor tal van theaterproducties van onder 

meer jeugdtheater UIT, waarbij zij live de door haar gecomponeerde muziek 

speelde tijdens de voorstellingen.

ToneelbeeldToneelbeeld

De uitstraling van het decor en de kleding van de acteurs wordt ontworpen en 

gemaakt door Riet Mooren en Melissa Glasbergen. Beeldend kunstenaar Riet 

Mooren ontwierp decors, kleding en rekwisieten voor voorstellingen als 

De Waoterwolf en De Breulyblues. Melissa Glasbergen ontwierp diverse decors 

voor jeugdtheater UIT. Zij is professioneel theaterregisseur binnen het 

voortgezet onderwijs.

VormgevingVormgeving

Daan Hoesté is grafisch vormgever en heeft als inwoner van Zevenaar grote 

kennis van de omgeving, de mensen en de culturele sector in De Liemers. 

Dat laatste komt ook omdat hij al enige jaren voor meerdere opdrachtgevers in 

de Liemerse cultuursector ontwerpt. Zo heeft hij de vormgeving van SevenArt 

Festival, Literaire Ontmoetingen in de Liemers (LOL) en Theatergroep UIT 

ontworpen. Inmiddels heeft hij ook al meerdere (inter)nationale opdrachten.



Uw eigen Stroom van Liefde in ons programmaboek

U kunt in het programmaboek ook getuigen van uw eigen stromen van liefde 

voor bijvoorbeeld uw gezin, woonplaats, gemeente, school, instelling, bedrijf 

of wellicht voor de wereld. Het 24-pagina dikke, informatieve en rijkelijk 

geïllustreerde programmaboek wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle geïllustreerde programmaboek wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle 

bezoekers van de voorstelling. Daarnaast verspreiden we het ook via partners 

en andere geïnteresseerden. De totale oplage is in eerste instantie 1.000. De 

opmaak van uw bijdrage in het programmaboek kan in goed overleg met u 

naar uw wensen worden vormgegeven, zodat uw boodschap zo authentiek 

mogelijk overkomt. De brochure krijgt een soortgelijke uitstraling als dit 

document. Houd daar vast rekening mee bij het ontwerpen van uw ‘Stroom van 

Liefde’. We bieden verschillende formaten aan: Liefde’. We bieden verschillende formaten aan: 

• Een Stroom van Liefde van 250 tekens (particulieren):  € 25,-  

• Een Stroom van Liefde op een kwart pagina:        € 150,- 

• Een Stroom van Liefde op een halve pagina:        € 275,- 

• Een Stroom van Liefde op een hele pagina:        € 475,-  

Ook u kunt getuigen van uw Stromen van Liefde. Partners, die het belang van 

deze voorstelling in deze omgeving onderschrijven, kunnen ons op verschil-

lende manieren ondersteunen. Met uw steun kunnen we deze voorstelling 

maken en wellicht nog enkele malen herhalen. Daarnaast kunnen we alleen 

op die manier onze boodschap zo breed mogelijk verspreiden. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te helpen, deze hebben we hier 

beschreven. Echter, er zijn vast nog andere mogelijkheden dus we staan ook 

open voor uw eigen suggestie.

Toegangskaarten

Uiteraard helpt u ons enorm door de voorstelling bij te wonen en het tegen Uiteraard helpt u ons enorm door de voorstelling bij te wonen en het tegen 

iedereen te vertellen. Toegangskaarten zijn vanaf heden te koop via 

www.stromenvanliefde.nl en de prijs bedraagt € 10,- (inclusief btw, exclusief 

servicekosten). Wilt u al uw collega’s verrassen door ze mee te nemen dan 

kunt u ook even contact met ons opnemen. Dan zorgen we voor een nette 

factuur en dergelijke. Iedere bezoeker ontvangt een uniek programmaboek met 

het verhaal, achtergrondinformatie en alle stromen van liefde van anderen.

Word partner en deel uw eigen Stroom van Liefde met de wereld



Voorstelling op uw locatie

We spelen de voorstelling twee keer op 11 maart. Mocht die datum nou net iets 

te vroeg zijn voor uw personeelsuitje of voor een andere bijeenkomst binnen of 

buiten uw organisatie, dan spelen we de voorstelling heel graag nog vaker. 

We bespreken graag die mogelijkheid met u en kijken daarbij naar een goede 

locatie en datum.

SponsoringSponsoring

De posters zijn nog niet gedrukt, op de website is nog ruimte en we gaan het 

nog tegen iedereen roepen dat de voorstelling aanstaande is. We hebben nu 

dus nog een heleboel mogelijke tegenprestaties in de vorm van communicatie. 

Wilt u ons sponsoren in ruil voor (positieve) naamsbekendheid, neem dan even 

contact op. Dan komen we vast en zeker tot een prettige afspraak. 

Vrije donatie

Het is natuurlijk ook mogelijk om een vrije donatie te doen aan ons. Wanneer u Het is natuurlijk ook mogelijk om een vrije donatie te doen aan ons. Wanneer u 

dit wilt kunt u een bedrag naar keuze overmaken op onze bankrekening onder 

vermelding van Stromen van Liefde. Het IBAN is NL91 RABO 0302 0804 73 

t.n.v. Stichting SevenArt Festival te Zevenaar.

Thematische wandeling met Rien van den Heuvel

Het is mogelijk om met een groep collega’s of relaties een wandeling te maken Het is mogelijk om met een groep collega’s of relaties een wandeling te maken 

door het gebied waarover Stromen van Liefde gaat. Rien van den Heuvel 

neemt u een dagdeel mee op pad door het uiterwaardgebied van de Rijn en 

laat u dingen zien waar u anders zomaar aan voorbij loopt. Zijn kennis is 

enorm en zijn manier van vertellen is heel prettig. Het is het fijnste als de 

groep uit maximaal 20 personen bestaat en de data en kosten kunnen in 

overleg bepaald worden. We kunnen dan wellicht ook iets toevoegen aan het 

programma, bijvoorbeeld door streekproducten te gaan proeven met zijn allen.programma, bijvoorbeeld door streekproducten te gaan proeven met zijn allen.

ANBI-status

Het Projecttheater vormt een onderdeel van Stichting SevenArt Festival die 

gekenmerkt wordt als een ANBI-instelling. Daardoor kunnen partners een 

belastingvoordeel halen tot wel 50% van hun bijdragen.

Contact
Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan dit project, neem dan 

contact op met productiecoördinator Thijs Bisschops (06-22059600) of via 

info@sevenartfestival.nl.  



www.stromenvanliefde.nl
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