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DEGASTEN start theaterplatform voor jongeren in Noord
Een nieuwe plek waar jongeren uit Amsterdam-Noord hun verhalen en talenten kunnen omzetten
naar theater. Joanne Purperhart en Anouar Ennali zijn theaterdocent bij jongerentheatergezelschap DEGASTEN Noord en geven sinds kort elke woensdagavond gratis theaterles in Huis van de
Wijk de Banne. Jongeren vanaf 12 tot 25 jaar kunnen spontaan binnenlopen. “Ervaring is totaal
niet nodig”, legt Anouar uit. ‘We maken juist theater voor jongens die denken: dit is niks voor
mij. Ik was ook zo'n gast die dat dacht. Maar ik ben er verliefd op geworden en nu verdien ik
mijn geld met theater en acteren.
DEGASTEN is een stadsbreed gezelschap dat sinds 16 jaar theaterlessen geeft in de wijken in
West en Oost om zoveel mogelijk verschillende talenten te bereiken. Al jaren wilde het Amsterdamse gezelschap ook in Noord een groep starten omdat hier relatief veel jong talent rondloopt.
Achter de glazen puien van winkelcentrum De Banne zit een opvallend grote repetitieruimte verstopt met spiegels tot aan het plafond en ingebouwde tribune. Docent Anouar plukt de laatste
jongeren van het plein die gelijk mee doen aan een warming-up waarin ze leren te associëren
met woorden. ‘Wie heeft er wel eens zelf een tekst geschreven?’, vraagt Anouar aan de groep,
iets meer dan de helft steekt aarzelend z’n hand op. Anderen gaan voor het eerst met creatief
schrijven aan de slag.

‘Door mijn Marokkaanse roots en
kennis over andere
culturen in Amsterdam, dat gaat
van hiphop tot intercultureel, ben
ik mij bewust van
verschillende manieren waarop verhalen ook verteld
kunnen worden.’

Dans, spoken word of zelf bedachte teksten, jongeren mogen aandragen waar ze goed in zijn. De
stijl van het platform DEGASTEN is namelijk montagetheater waar allerlei disciplines dwars door
elkaar heen gemixt worden. “Nederlands theater is vaak te braaf”, vindt Anouar. “DEGASTEN
maakt veel rauwer en ongecensureerd theater. Als nieuwe discipline wil ik spoken word erin
brengen en mixen met de fysieke stijl van DEGASTEN. Door mijn Marokkaanse roots en kennis
over andere culturen in Amsterdam, dat gaat van hiphop tot intercultureel, ben ik mij bewust

van verschillende manieren waarop verhalen ook verteld kunnen worden. Gepassioneerder en
vaak ook fysieker. Zo kunnen jongeren met een andere culturele achtergrond zichzelf daar ook
in herkennen. Die ruimte is er bij DEGASTEN. Het is juist okay om invloeden uit je eigen cultuur
mee te nemen. Dat gevoel wil ik ze meegeven.”
De jongeren bepalen zelf de norm hoe theater zou moeten zijn met ruimte voor diverse disciplines. Zo is docent Joanne Purperhart performer en danser en heeft een achtergrond in theater
dat ze inzet tijdens de wekelijkse lessen. Joanne: ‘Ik hoop jongeren te inspireren en hen net dat
duwtje in de rug te geven dat ze hun eigen signatuur ontdekken. Jouw verhaal is net zo waardevol als een verhaal van Shakespeare. DEGASTEN durft actuele onderwerpen aan te snijden, ze
doen hier samen met de spelers diep onderzoek naar. Als vrouw van kleur herken ik me in hun
voorstellingen, de cast is altijd divers en en echt afspiegeling van de maatschappij. Toen ik jonger was, had ik tijdens clubjes of musicalschool geen mensen die op mij leken, waardoor mijn
droom om te performen iets leek wat niet makkelijk te bereiken was. Nu kan ik zelf dat rolmodel zijn en merk ik hoeveel het betekent iemand voor je te hebben die op je lijkt.”
DEGASTEN Noord
geeft elke woensdagavond gratis
theaterles van
19.00 tot 20.30 uur
in Huis van de Wijk
De Banne, Bazaantjachtplein 243
in AmsterdamNoord

