
Onvertelde verhalen – Zeeland Inclusief in Theater de Mythe 
 
Op 21 maart om 19.00 uur organiseert Anti Discriminatie Bureau Zeeland de voorstelling 
‘Onvertelde verhalen – Zeeland Inclusief’ in Theater de Mythe. De avond gaat over buitensluiten 
en inclusie, een thema waar we in Zeeland veel mee te maken hebben. Het wordt een unieke 
avond gevuld met zang, dans, theater en spoken word. Échte verhalen uit Zeeland komen deze 
avond tot leven. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.  

 

Een jongen met liefde voor dans die hierdoor even vergeet dat hij doof is, een jongen met een 
beperking die zijn verhaal kwijt kan in theater en een meisje dat opkomt voor mensen in de LHBTI+ 
gemeenschap. Mensen die zich inzetten voor een meer inclusief Zeeland. Dit allemaal op één podium 
bij Theater de Mythe in Goes. De voorstelling wordt georganiseerd in het kader van de Internationale 
Dag Tegen Racisme en Discriminatie. 

 

“Ik was 3 in Polen en het was alsof ik mij niet onder de mensen bevond. 
Ik zag hun lippen bewegen, het gelach van de ander, hoe ze elkaar koesterden en vergezelden. Elkaar 
plaagden, pestten, vergaven, dat ze iets met elkaar deelden. Dat zij op een plek waren waar ik niet 
was. Mijn leven is stil. Ik ben doof. Ik was stil, verstomd in de wereld van de horenden. Ik leerde 
mijzelf te uiten, begrepen worden.” Pawel Moleda, geschreven door danscollectief MoveToMeet 
 
Programma 
‘Onvertelde verhalen’ is een inspirerende avond met: 
- Rosann Kerckhaert, singer-songwriter en oud deelnemer The Voice van Vlaanderen 
- Ilva Dekker, spoken word coming out 
- Jeugdtheaterschool Zeeland met Jelle, Dimitri, Vincent en Jeroen 
- Sessadance met Pawel Moleda 
- Musical-Vrienden 
 
De avond wordt gepresenteerd door Eva Cleven, presentator en radio-dj. 
 
Aanmelden 

Je kan je vanaf nu aanmelden via www.zeelandinclusief.nl 
De toegang is gratis. Er is deze avond een gebarentolk aanwezig. 
 
Onvertelde verhalen gezocht 
Vanuit Anti Discriminatie Bureau Zeeland zijn ze op zoek naar verhalen over uitsluiting. Op 21 maart 
worden deze verhalen in Theater de Mythe gepresenteerd. Het kan bijvoorbeeld gaan over sociale 
uitsluiting of over uitsluiting door armoede of gezondheid. Ben je zelf weleens buitengesloten of ken 
je iemand uit Zeeland met een verhaal? Mail dan naar: info@adbzeeland.nl 
 
 

EINDE PERSBERICHT 
 
Noot voor de redactie 
 
Voor meer informatie:  
Stefano Frans, beleidsadviseur Anti Discriminatie Bureau Zeeland  
Contactgegevens: 0113 - 39 71 71, s.frans@adbzeeland.nl 
Website: www.zeelandinclusief.nl 
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