
OPROEP : Steun het theater project DEBOUT. (“STA OP”)
rond ALS.

     Theatermaakster Vanessa Verstappen werkt sinds 2013 aan haar tweede project:

“DEBOUT” (“STA OP”). Ze begon eraan nadat ze de “Ice Bucket Challenge” actie had gezien,

waarbij  duizenden mensen een emmer ijs over hun hoofd goten. Deze uitdaging was gericht

op het vergroten van het bewustzijn rond ALS, Amyotrofische Laterale Sclerose. Deze nog te

weinig gekende dodelijke ziekte die de spierkracht net als koud ijs uitwist.

 

Het verhaal :

Bij de dokter wordt Lorène geconfronteerd met de diagnose ALS. 

Haar leven stort in.

Gabriel, haar man, vangt de schok, zo goed als het kan, op. 

Chloé, haar vriendin, beweegt hemel en aarde voor haar.

Maar tussen de vier ontstaat een enorme kloof. 

Geconfronteerd met de onmacht van de geneeskunde, besluit Lorene dat ze deze “reis naar

het einde” alleen wil verder zetten. Ze wil herinnerd worden zoals ze vandaag is, vol

sprankelend leven en haar boodschap aan de anderen is “STA OP”

 

Zovele vragen die rijzen :

 

Is een zieke altijd een slachtoffer? Is een dokter altijd een held?

     Hoe moet je reageren wanneer je weet dat het einde, jouw eigen einde, nadert? Doen

alsof er niets aan de hand is, of plots nog meer dan ooit het onderste uit de kan halen van je

leven? Tot hoever moet je die hardnekkigheid drijven?

Is het gemakkelijker te doen alsof we nooit zullen sterven?

 

    Er komt een dag dat we ons allemaal dit soort vragen gaan stellen. De Franstalige

theatervoorstelling DEBOUT wil dit onder de aandacht brengen. Dit theaterstuk is gericht op

een ruim publiek (vanaf 16 jaar). Er zijn al scholen benaderd om er dit stuk omkaderd voor

te spelen.

 

      Meer specifiek zal dit theaterstuk het publiek sensibiliseren voor ALS. Jaarlijks sterven er

in België meer dan 200 mensen aan deze ziekte, en komen er minstens evenveel bij. De

ziekte is tot op heden nog te weinig gekend en er bestaat ook nog geen afdoende

behandeling. Het onderzoek naar ALS moet blijvend gefinancierd worden en dat is dan ook

de bedoeling van de theatermaakster: alle winst gaat naar het onderzoeksfonds A Cure for

ALS van de ALS Liga.

 

     

 



 

     Vandaag nog meer dan ooit, nu we allemaal “in ons kot” moeten blijven, heeft dit project

uw steun nodig. Er zijn alvast vier culturele centra die hun schouders willen steken onder

deze theateropvoering. Ook  de Performing Arts Commission verwelkomt dit initiatief maar

heeft nog geen budgettaire steun toegekend.

 

    U kan de realisatie van theaterproject DEBOUT steunen via donatie op de culturele

mecenaatsrekening van theatergezelschap La Tribu. Voor giften vanaf 40€ ontvangt u van

de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest. U kunt rechtstreeks overschrijven naar deze

projectrekening beheerd door de Koning Boudewijnstichting, IBAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding "129/0034/00057”

(aandacht: deze gestructureerde mededeling dient te worden vermeld). Alle activiteit

hierrond kan u volgen via de Facebook pagina #DEBOUTforALS.

 

     Nog dit, de verzamelde som zal niet alleen dienen om de acteurs en actrices correct te

verlonen, maar ook om de scenographie op te bouwen en  om  instrumenten vorm te geven

die het project ook op andere manieren een meer communicatieve kracht kunnen geven naar

een breder publiek toe. Dit is allemaal al mogelijk vanaf 10.000 €. Vanaf 16.000€ kan dit

theaterstuk ook vertaald en ondertiteld worden in het Nederlands.

 

     De hele ploeg steekt al haar energie, tijd en overtuiging in dit project. En zoals steeds is er

nog meer nodig om alles draaiende te houden. Uw schenking, hoe klein ook, zal het mogelijk

maken om dit project tot een goed einde te brengen. Meer dan ooit heeft de cultuursector u

nodig! Meer dan ooit hebben we u nodig om via dit project de aandacht te vestigen op ALS.

Meer dan ooit hebben pALS u nodig!

 

Pour la l igue SLA ,                                                                                   Voor het project ,

Evy Reviers ,  CEO                                                   Olivier Roisin ,  bemiddelingsfunctionaris

Vanessa Verstappen ,  projectleider 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie  : 

FACEBOOK : #DEBOUTforALS.

www.desillusions.net

latribu.prod@gmail.com
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