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“Zelden gaan 
ernst en humor 
zó mooi samen”
– Mirjam van der Linden, Volkskrant
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Breda, 26 september 2019

misschien is niets geheel waar, 
en zelfs dat niet
– Multatuli, Idee 1, 1862

In tegenstelling tot een politicus of een advocaat geeft een kunstenaar ruiterlijk toe 
dat hij liegt. Hij heeft niks te verliezen. Als hij het podium betreedt, is hij een ander. 
Geloofwaardig zijn is niet een uiting van waarachtigheid, maar een keuze voor de 
juiste beelden van die waarheid. ‘Ceci n’est pas une pipe’; Magritte schilderde 
geen pijp, maar een afbeelding daarvan. De kunstenaar gebruikt stijlmiddelen om 
zijn verhaal te ‘liegen’, de hevig geëmotioneerde actrice stapt broodnuchter de 
kleedkamer binnen.  

Waarom lieg ik zo graag de waarheid? Om te beginnen is theater geen kopie van de 
wereld om ons heen. Een voorstelling heeft zijn eigen logica. Wat onmogelijk is in de 
alledaagse werkelijkheid is aannemelijk te maken op het toneel. Maar waarom dan? 
Om bloot te leggen wat verzwegen wordt? Om het onbenoembare een gezicht te 
geven? Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet. 

Ieder mens krijgt tijdens zijn leven met dezelfde onderwerpen te maken: de 
gemoedstoestand, de liefde en de dood. We ervaren vriendschap, veiligheid, vrede, 
solidariteit, maar ook eenzaamheid, ziekte, geweld, honger. We kennen gevoelens van 
verdriet, woede, spijt, blijdschap, angst, verlangen.  

Mensen die vroeger leefden, hadden dezelfde levensvragen. In Elckerlyc, een 
moraliteit uit de Middeleeuwen, gaat het over de mens die zijn bezit niet kan 
meenemen in de dood en moet nadenken over hoe hij geleefd heeft. In het 
Egidiuslied uit de veertiende eeuw vraagt de schrijver van het lied zich af waar  
zijn vriend Egidius is gebleven nu hij dood is.

Wat hebben we geleerd in al die eeuwen? Begrijpen 
we het leven nu beter, begrijpen we beter waarom we 
leven? Hoe en in welk tempo ontwikkelt de mens zich in 
een wereld waarin de techniek razendsnelle vorderingen 
maakt? Hebben wij er levensvragen bijgekregen? Ik weet 
niet eens of de vraag retorisch is.

Deze overwegingen deel ik graag met kinderen  
en volwassenen die het kind in zichzelf herkennen.  
Nog niet getransformeerd in gewoontedieren zijn  
mensen toegankelijk, zijn levensvragen vers en  
uitdagend. En dansvoorstellingen stof tot introspectie. 

Jack Timmermans
Artistiek directeur

“Zelden gaan 
ernst en humor 
zó mooi samen”
– Mirjam van der Linden, Volkskrant
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over ons
de Stilte danst! Voor en met kinderen. Voorstellingen in kleine en grote zalen 
van theaters en op scholen. Voor dreumesen, peuters, kleuters, kinderen, 
adolescenten, ouders, grootouders.
Vanuit Breda vliegen we uit over de hele wereld. Met om en nabij 1.750 
activiteiten per jaar richten we ons speciaal op het ontwikkelen en 
uitvoeren van producties voor kinderen. Dankzij de gelaagdheid zijn onze 
voorstellingen geschikt voor alle leeftijden.
de Stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten, die de 
verbeelding prikkelen, de speelse leerdrift van kinderen stimuleren en hun 
artistieke vermogens aanjagen. Door het spel leert een kind met hart en 
ziel zijn wereld kennen en zich te positioneren in een overdonderende 
samenleving. Spel is de tegenhanger van de alledaagsheid: het persoonlijke 
oefenterrein van het kind. In het spel ontmoet het kind de wereld vanuit zijn 
condities en in zijn formaat.
Het gezelschap telt 12 dansers en presenteert jaarlijks 200 voorstellingen,  
450 dansduetten en 1.100 workshops.

vooruitzicht
de Stilte zet in op voorstellingen die tijd en ruimte bieden aan de fantasie van  
de toeschouwer. Voorstellingen die kinderen serieus nemen en een nieuw 
dansidioom presenteren dat samensmelt met thematiek, toneelbeeld en 
muziek. De werkelijkheid wordt in producties niet geïmiteerd, maar verbeeld 
en gestileerd. Het gezelschap heeft langlopende relaties met componisten, 
musici, dansers en choreografen.

internationaal
Het gezelschap is een graag geziene gast op buitenlandse podia. Inmiddels 
hebben 40 landen kennisgemaakt met de Stilte.
In het Europese project MAPPING werkt de Stilte samen met 18 
gezelschappen en festivals uit 17 Europese landen. Samen geven we impuls 
aan voorstellingen voor de allerkleinsten.
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Mirella de Almeida Castagna
dans

Victor Mendes
dans

Christopher Havner
dans

Martin Fondse
componist / multi instrumentalist

Wiktoria Czakon  
dans

Donna Scholten
dans

Pilvi Kuronen
dans

Anna Serierse
zang

Viviana Fabiano
dans

Gianmarco Stefanelli
dans

Tomás Luís Lopes
dans

Marit van der Lei
zang

Alex Havadi-Nagy
dans

Kaia Vercammen
dans

Orlando Mardenborough
dans

Sanne Rambags



Pianoduo Mephisto
piano

Irma Bouwman
office- en production manager

Stevko Busch
piano

Joost Bielars
ondersteuning techniek

Elena Peeters
actrice

Gertien Bergstra
repetitor

Helene Jank
musicus

Yannick de Regt
techniek

Erik Maas
techniek

Jack Gallagher
repetitor /  gastchoreograaf

Alex Havadi-Nagy
dans

Paul van Kemenade
altsax

Kaia Vercammen
dans

Lucas Lambregtse
junior techniek

Orlando Mardenborough
dans

Femke Somerwil
repetitor / coördinator vo  

Sanne Rambags

Jan Baanstra  
zakelijk leider

Kim van Zwietering 
marketing coördinator 

Jack Timmermans
Artistiek directeur
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de Ontspoking
familievoorstelling - vanaf 4 jaar

ongenode geesten
 

Een merkwaardig heerschap vindt bij thuiskomst zijn huis bevolkt met spoken. Het pro-
bleem is dat hij dat zelf niet weet. In een kat-en-muisspel van mens en spook wordt zijn 
wereld overhoop gehaald.
De Ontspoking, waarin maar liefst vier dansers, drie zangeressen en een multi-instrumen-
talist rondspoken op het podium is een ironische, woordeloze presentatie van dans en 
muziek.
De voorstelling is een muzikale samenwerking van dansgezelschap de Stilte, Buma Boy 
Edgar-prijswinnaar Martin Fondse en de zangeressen Anna Serierse, Marit van der Lei en 
Edison Award winnares Sanne Rambags.

‘Het sympathieke van de aanpak van de Stilte is dat ze niet voorkauwen 
wat er allemaal gebeurt en er terecht van uit gaan dat ook jonge kinderen 
abstractie aan kunnen.’ – Theaterkrant

choreografie Jack Timmermans
i.s.m. dansers Wiktoria Czakon, Viviana Fabiano, 
Gleen Orlando Mardenborough, Gianmarco Stefanelli
muziek Martin Fondse
zang Marit van der Lei, Sanne Rambags, Anna Serierse
kostuums Czakon
lichtontwerp Pink Steenvoorden – Einstein Design
ontwerp toneelbeeld Jack Timmermans
uitvoering toneelbeeld Boy van Poortvliet 

duur 55 minuten
gezelschap 4 dansers, 1 muzikant, 3 zangeressen, 2 technici
speelvlak minimaal 9 x 9 meter exclusief coulissen
hoogte zaal minimaal 5 meter
coulissen minimaal 1 meter per kant
zaal middenzaal / grote zaal
opbouw 5 uur
afbouw 1,5 uur

vroegste aanvangstijd 10:00 uur
pauze tussen twee voorstellingen 1,5 uur

speelperiode februari 2021 tot en met mei 2021 
boekingen schoolvoorstellingen jan@destilte.nl
boekingen openbare voorstellingen info@totslot.nl
geschikt voor groep 3 t/m 8, voortgezet onderwijs
maximum aantal toeschouwers openbaar 500
maximum aantal leerlingen 500 
na de voorstelling nabespreking mogelijk
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Cinderella
familievoorstelling – vanaf 5 jaar

iets met een schoentje
Een eenvoudig verhaal met een triest begin en een gelukkig einde.

Helaas is voor deze voorstelling een regisseuse aangetrokken die er niet veel van begrijpt. Het 
valt ook niet mee. Hoe kun je met twee dansers alle rollen laten zien: vader, Cinderella, 
stiefzusters, stiefmoeder, de goede fee en de prins..?
Om de voorstelling goed te laten verlopen, besluit de regisseuse bij het optreden te blijven en 
zelf de stiefmoeder en de goede fee te spelen. Ze zorgt ook voor alle spullen. Een muiltje, een 
kist, kleren, een bezem, een schoorsteen, een koets en een klok komen bekend voor. Maar 
wat moet je met een pompoen, een voetbal en muizen in een theater? De regisseuse heeft 
veel om over na te denken. Dat kan als de piano klinkt en de dansers dansen.

‘De levendige voorstellingen, waarin dans de verbeelding prikkelt, 
zijn een verrijking van het jeugddanslandschap.’  – Trouw

choreografie Jack Timmermans 
i.s.m. dansers Wiktoria Czakon en Christopher Havner
musici Pianoduo Mephisto: John Gevaert en Katrijn Simoens
actrice Elena Peeters 
kostuums Czakon
lichtontwerp Pink Steenvoorden – Einstein Design
props Bert Vogels (ontwerp), Boy van Poortvliet / Joost Bielars
muziek S. Prokofjeff – Cinderella suite 
in bewerking voor 4 handen op piano door John Gevaert
Music Published / Licensed by: © Internationale Music Verlage H. Sikorski / 

Albersen Verhuur B.V., ’s-Gravenhage

duur 50 minuten
gezelschap 2 dansers, 1 actrice, 2 muzikanten, 1 technicus
speelvlak minimaal 9 x 9 meter exclusief coulissen
hoogte zaal minimaal 5 meter
coulissen 1 meter per kant
zaal kleine zaal / middenzaal
opbouw 5 uur
afbouw 1,5 uur

vroegste aanvangstijd 10:00 uur
pauze tussen twee voorstellingen 1,5 uur

speelperiode oktober 2020 tot en met januari 2021 
boekingen jan@destilte.nl
geschikt voor groep 3 t/m 8 
maximum aantal toeschouwers openbaar 500
maximum aantal leerlingen 350 
na de voorstelling nabespreking mogelijk 10
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Do-re-mi-ka-do 
voor de allerkleinsten - vanaf 2 jaar

de kleur van klank
Helene weet overal muziek uit te toveren. Alles klinkt. Zelfs het lichaam van Viviana klinkt 
als Helene erop tikt. Viviana beweegt, Viviana danst en blijft niet wachten op de tikken van 
Helene. Helene bedenkt andere manieren om muziek te maken. Een bijzonder spel van 
dans en muziek ontstaat. De muziek reageert op de dans, de dans reageert op de muziek. 
Een dialoog van stemmingen, strijd en vriendschap wordt uitgebouwd in een wonderlijke 
wereld die ter plekke ontstaat. Een lust voor onze ogen en oren.  

‘De naam, de Stilte, verwijst naar de zoektocht naar de witruimte 
tussen de regels, weg van het rumoer, het moment waarop je 
teruggeworpen wordt op jezelf.’ – Zuiderlucht

choreografie Jenia Kasatkina
i.s.m. danseres Viviana Fabiano
componist Helene Jank 
muziek Helene Jank 
lichtontwerp Ellen Knops
decor Ellen Knops en Jenia Kasatkina

duur 40 minuten
gezelschap 1 danser, 1 muzikant, 1 technicus
speelvlak 9 x 9 meter, podium-op-podium
hoogte zaal minimaal 4 meter
zaal kleine zaal
opbouw 4 uur
afbouw 1,5 uur

vroegste aanvangstijd 10:00 uur
pauze tussen twee voorstellingen 1,5 uur

speelperiode oktober en november 2020 
& februari tot en met april 2021 
boekingen jan@destilte.nl
geschikt voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, 
groep 1 t/m 4
maximum aantal toeschouwers openbaar 70
maximum aantal leerlingen 70
na de voorstelling nabespreking mogelijk
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Mankind
familievoorstelling - vanaf 6 jaar

dansen tussen de boeken
De mensheid is in de Engelse taal een mooi samengesteld woord, MANKIND. Man en kind 
tegelijk, nooit volwassen, in de groei, onderweg. De evolutie heeft ons gebracht waar we nu 
zijn. We denken te weten wie we zijn. We denken te weten waar we vandaan komen.
Maar waar gaan we naartoe? Op zoek naar dat antwoord kunnen we de boeken openslaan. 
En dan?
We bouwen en breken, klimmen en dalen, maken ruimte voor onszelf en voor anderen. 
Met vallen en opstaan gaan we vooruit, van generatie op generatie. 
Zonder te weten waar het eindigt.
Met op maat gemaakte muziek van Paul van Kemenade op saxofoon en Stevko Busch  
op piano.

“Wat een lef om met zulke minimale middelen de nooit voltooide 
ontwikkeling van de mensheid (mankind) te verbeelden. Gewoon door een 
stel oude Winkler-Prinssen op een stapel te leggen of om te duwen. Voor 
kinderen een grappig, intrigerend spel, voor volwassenen een symbolische 
verhandeling. Knap” – Francine van der Wiel – NRC

choreografie Jack Timmermans
i.s.m. dansers Mirella de Almeida Castagna, Alex Havadi-Nagy, Donna Scholten
muziek Paul van Kemenade (saxofoon), Stevko Busch (piano) 
kostuums Joost van Wijmen 
lichtontwerp Uri Rapaport

duur 50 minuten
gezelschap 3 dansers, 2 musici, 1 technicus
speelvlak minimaal 9 x 9 meter exclusief coulissen
hoogte zaal minimaal 5 meter
coulissen minimaal 1 meter per kant
zaal kleine zaal / middenzaal
opbouw 5 uur
afbouw 1,5 uur

vroegste aanvangstijd 10:00 uur
pauze tussen twee voorstellingen 1,5 uur

speelperiode november 2020 tot en met maart 2021
boekingen schoolvoorstellingen jan@destilte.nl
boekingen openbare voorstellingen info@totslot.nl
geschikt voor groep 3 t/m 8
maximum aantal toeschouwers openbaar 250
maximum aantal leerlingen 250 
na de voorstelling nabespreking mogelijk
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1-2tjes
alle leeftijden – dans op school

een ontmoeting van twee dansers
Dansduetten op locatie, uitgevoerd op een vloer van 3,50 x 3,50 meter met het publiek aan 
drie zijden eromheen.
Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt zich een confrontatie tussen twee dansers. 
In een tijdspanne van tien minuten wordt dans onder de loep genomen. Wat getoond wordt 
kan dubbel beleefd worden in de workshop die erop volgt. 
de Stilte heeft meerdere duetten op repetoire voor verschillende leeftijdsgroepen.

“prachtig hoe dans, samenwerking en het delen van ervaringen samen komen 
in jullie programma 1-2tjes. Onze leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben 
vol bewondering gekeken en daarna zelf gedanst in de workshops onder 
begeleiding van een vakdocent. We hopen dat jullie volgend jaar weer onderdeel 
zijn van het kunstmenu” – Marianne – leerkacht groep 3 - BS de Vlinder

choreografieën Jack Timmermans, Somerberg en Lidia Wos

duur 60 minuten per presentatie 
(duet 10 minuten, workshop 50 minuten) 
gezelschap 2 dansers en 1 workshopleider
speelvlak 3,5 x 3,5 meter 
benodigde ruimte minimaal 6 x 10 meter  
zaal speelzaal of gymzaal
opbouw 1,5 uur
afbouw 30 minuten

vroegste aanvangstijd 10:00 uur
pauze tussen de 2e en 3e presentatie minimaal 1 uur 

speelperiode september 2020 tot en met juni 2021
boekingen schoolvoorstellingen jan@destilte.nl
geschikt voor groep 1 t/m 8, voortgezet onderwijs
maximum aantal deelnemers 35 per presentatie
maximum aantal presentaties 3 per dag
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HiHaHuttenbouwers 
2+
een fantasierijk duet in een intieme omgeving

Midden op een blauwe wei met schapenwolken staat 
een …, ja, wat staat er eigenlijk? Omdat niemand 
weet wat het is, noemen we het een bed, een berg, 
een flat en alles wat in je opkomt. Heel subtiel ont-
luiken de  verhalen. Er verschijnen een mannetje en 
een vrouwtje. Met HiHaHuttenbouwers trakteert de 
Stilte jong en oud op een fantasierijk beeldverhaal in 
een intieme omgeving.

speelperiode september 2020 tot en met juni 2021

Vliegende Koe 
4+
‘een pond veren / vliegt niet als / 
er geen vogel in zit’ – Bert Schierbeek

Spelen is leuk en ernstig tegelijk. Als je er helemaal in 
opgaat, kan alles. Twee meisjes en een jongen gaan 
op de vleugels van de verbeelding de strijd aan met 
elkaar. Wie speelt met wie als je met zijn drieën bent?

speelperiode september 2020 tot en met juni 2021

Alice 
6+
dromen na een boottocht op 
de Thames, drie tegen één

In de versie van de Stilte blijkt Lewis Carroll een 
heerschap met twijfelachtige bedoelingen. In ver-
mommingen waarmee hij letterlijk de beest uithangt, 
dingt hij naar de gunsten van drie schattige Alice-
meisjes. Echt voor de poes blijkt het trio niet te zijn 
en de snode schrijver wordt ontmaskerd. ‘Kop eraf’ 
heet dat bij de koningin. Wakker worden, Alice!

speelperiode oktober 2020 tot en met januari 2021

boekingen jan@destilte.nl

ook op repetoire in 2020 – 2021



23
boekingen jan@destilte.nl
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Susanne Driedijk
coördinator vso en bso

Marinka Korff
coördinator po 

Eva Holtzer
coördinator 1-2tjes
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educatie
Waarom danseducatie?
Lichaamstaal gaat vooraf aan woorden. Toch is het onderwijs toegespitst op aangeleerde verbale 
vaardigheden. Dansend doen we op speelse wijze een beroep op de natuurlijke vermogens van kinde-
ren waarbij beleving en creativiteit centraal staan.
Goed voorbeeld doet goed volgen. In onze educatie leggen we een koppeling tussen kijken, luisteren 
en doen. Door kinderen na afloop van een voorstelling te bevragen wat ze hebben gezien komt een 
gesprek op gang waarbij het associatieve vermogen wordt geprikkeld. Ons digitale lesmateriaal geeft 
leerkrachten handvaten in de begeleiding van kinderen bij het beleven van een voorstelling. 

Met een eenvoudig ABC scheppen we gezonde leervoorwaarden
Aanraking Ieder mens heeft fysiek contact nodig om te floreren. Door te dansen leren kinderen 
respectvol met elkaar om te gaan, samen te werken, eigen grenzen aan te geven en die van anderen 
te respecteren. 
Beweging  Bewegen draagt bij aan ons welzijn en is belangrijk voor onze gezondheid. We leren con-
trole over onze bewegingen te krijgen en eigen vormen te creëren. Uit dit lichaamsbewustzijn volgen 
zelfbewustzijn en zelfvertrouwen: iedereen kan dansen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 
Communicatie Dansen is communiceren: jezelf uitdrukken door middel van lichaamstaal vergroot je 
non-verbale zeggingskracht. Het reflecteren over wat je dansend ervaart en met elkaar deelt, leert je 
te verwoorden wat in je leeft. 

Wat bieden wij? 
– deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers
– danslessen in een doorlopende leerlijn
– digitaal lesmateriaal bij voorstellingen
– workshops aansluitend op voorstellingen
– lezingen

Yolanda van Welij
dansdocent

24
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Yolanda van Welij
dansdocent
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marketing
de Stilte wil zoveel mogelijk bezoekers 
laten genieten van voorstellingen
Ter promotie van openbare voorstellingen gaan wij het gesprek aan met theaters om vanuit een 
gedeelde verantwoordelijk zoveel mogelijk bezoekers te bereiken.

Een greep uit onze marketingacties
– deelname aan presentatiedagen en seizoensopeningen op aanvraag
– gratis publiciteitspakket met flyers en A2 posters
– facebookadvertenties
– instagramadvertenties
– kidsproof-campagnes
– driehoeksborden en 2-signs
– persbenadering
– speciale acties om groepsbezoek te stimuleren
– verspreiding van flyers
– acties waarbij we lokale bedrijven benaderen om kaarten aan 

 te schaffen voor financieel minder bedeelde gezinnen
– tv commercials
– workshops.

Het volgende materiaal is te vinden op onze website
– voorstellingsteksten
– scènefoto’s
– videomateriaal





28

speelschema
 Cinderella 5+ kleine zaal / middenzaal  • • • • 

 Do-re-mi-ka-do 2+ podium op podium   • •   • • • 

 de Ontspoking 4+ grote zaal / middenzaal       • • • • 

 Mankind 6+ kleine zaal / middenzaal   • • • • •  

 1-2tjes 2+ school  • • • • • • • • • • •
Hihahuttenbouwers 2+ podium op podium  • • • • • • • • • •
 Vliegende koe 4+ kleine zaal   • • • • • • • • • •
 Alice 6+ middenzaal   • • • • 
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2019 2020

boekingen
de Stilte 
Jan Baanstra
+31(0)76 - 513 81 25 
jan@destilte.nl 

boekingen 
de Ontspoking en 
Mankind
Theaterbureau Slot 
Gerda Slot 
+31 (0)6 - 12 96 65 57 
info@totslot.nl 
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prijzen
theater / openbaar    uitvoerenden capaciteit boekingen

 Cinderella uitkoop  €  1.750 5 500 jan@destilte.nl

 Do-re-mi-ka-do uitkoop  €  800 2 70 jan@destilte.nl

 de Ontspoking partage   100 – 0 7 500 info@totslot.nl

 Mankind uitkoop  €  1.450 5 250 info@totslot.nl

 HiHaHuttenbouwers uitkoop  €  950 2 80 jan@destilte.nl

 Vliegende koe uitkoop  €  1.200 3 250 jan@destilte.nl

 Alice uitkoop  €  1.750 4 500 jan@destilte.nl
 
Uitkoopsommen voor openbare voorstellingen zijn inclusief reiskosten en exclusief 7% auteursrecht en 9% BTW.

  1 voorstelling  2 voorstellingen    onderwijs  per dag  per dag  uitvoerenden capaciteit  boekingen

 Cinderella €  1.750 €  3.050 5 350 jan@destilte.nl

 Do-re-mi-ka-do €  650 €  1.200 2 70 jan@destilte.nl

 de Ontspoking €  1.500 €  2.500 7 350 jan@destilte.nl

 Mankind €  1.300 €  2.300 5 250 jan@destilte.nl

 HiHaHuttenbouwers €  800 €  1.300 2 80 jan@destilte.nl

 Vliegende koe €  1.150 €  2.000 3 250 jan@destilte.nl

 Alice €  1.200 €  2.000 4 350 jan@destilte.nl
 
Uitkoopsommen zijn inclusief reiskosten en exclusief 9% BTW. 
Aanvragen voor 1-2tjes voor het seizoen 2020-2021 worden tot en met 30 mei 2020 in behandeling genomen. 
de Stilte is lid van We Are Public en acceptant van CJP Cultuurkaart. 

openbaar / onderwijs      
 
  voorstellingen per dag   maximale toeschouwers contact

   1  2 3 35 de Stilte

 1-2tjes €  350 €  500 €  700  
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de Stilte
bezoekadres kantoor en theater

Markendaalseweg 75A
4811 KB Breda
t +31(0)76-513 81 25
info@destilte.nl 
www.destilte.nl 

de Stilte is van maandag tot 
en met vrijdag telefonisch 
bereikbaar tussen 9.30 en 17.30 uur.
Voor een bezoek graag een afspraak maken

postadres
postbus 7211
4800 GE Breda

afdeling educatie
Nieuwe Huizen 41
4811 TL Breda

afdeling techniek 
techniek@destilte.nl 

afdeling publiciteit 
publiciteit@destilte.nl 

K.v.K. Breda 41105505 
BTW nr. NL 0085.35.851.B.01 
ABN AMBRO 61.62.66.707 t.n.v. Stichting De Stilte  
BIC ABNANL2A 
IBAN NL31BNA0616266707  

colofon
teksten Jack Timmermans, Jan Baanstra 
en Kim van Zwietering
foto’s  Hans Gerritsen, Claire Beukingaen Jack Timmermans
vormgeving Berry van Gerwen, Breda
druk Gianotten Printed Media, Tilburg 




