
Visuele gids

Prikkelarm: Pleun de Roode & Judith Schuur
Voor het Café Theater Festival

Praktische informatie:

Titel: Zeer waarde teerbeminde bae
Datum: 21 mei 2022
Locatie: Bibliotheek Neude, Neude 11, 3512 AE Utrecht
Tijden: 12:30, 15:00, 17:00 en 19:30
Belangrijk: Je kunt niet reserveren voor deze voorstelling, dus
kom op tijd.

Alle informatie online:
https://cafetheaterfestival.nl/utrecht/programma/pleun-de-roode-ju
dith-schuur/

https://cafetheaterfestival.nl/utrecht/programma/pleun-de-roode-judith-schuur/
https://cafetheaterfestival.nl/utrecht/programma/pleun-de-roode-judith-schuur/


Welkom bij het Café Theater Festival 2022.

De voorstelling in de Bibliotheek hebben we zo prikkelarm
mogelijk gemaakt. Zo willen we ook voor mensen toegankelijk zijn
die minder prikkels aankunnen. Uiteraard is de voorstelling
toegankelijk voor iedereen, maar heb je al jaren naar het CTF
willen gaan en is het idee van een vol café niet prettig voor jou,
voel je dan vooral extra welkom in de Bibliotheek bij Pleun en
Judith.



De voorstelling: Zeer waarde teerbeminde bae,

‘In deze voorstelling blijven we zoeken naar de juiste woorden om
onze liefde te omschrijven. Met hulp van de eerste liefdesbrief die
ooit geschreven is tot het laatste appje van de avond.

Wees welkom in onze zoektocht,

We zullen u hartelijk ontvangen,

XOXO,

Pleun de Roode en Judith Schuur’



In de voorstelling gebeuren onder andere de
volgende dingen om rekening mee te houden:

1. De spelers bewegen zich door de ruimte heen. Dichtbij en
op afstand van het publiek.

2. Er wordt live akoestisch muziek gemaakt.

3. Er wordt gezongen, hard en zacht gesproken

4. Er wordt met koptelefoons gewerkt, die krijg je bij aanvang
en je kunt zelf het geluid harder en/of zachter zetten. Na
afloop lever je die weer in bij een locatiemanager.

5. Na afloop van de voorstelling mag er geklapt worden, dat
zullen sommige mensen doen.

6. Na afloop van de voorstelling kun je een bijdrage geven aan
de spelers, dat kan in cash, met de pin of met een tikkie.

7. De voorstelling duurt ongeveer een half uurtje.



Pleun & Judith

Dit zijn Pleun (links) en Judith (rechts), zij spelen in de
voorstelling.



De locatie

De voorstelling vindt plaats in de Bibliotheek Neude in Utrecht.



Hoe kom je op de juiste plek?

Bij de ingang van de Bibliotheek vind je een locatiemanager van
het festival. Die zijn te herkennen aan hun festival-shirtje. Vanaf
daar zal de route naar de juiste plek via bordjes te volgen zijn.



Waar is de voorstelling in de Bibliotheek?

De voorstelling vindt plaats op de tweede verdieping van de
Bibliotheek. In de Literatuur & Cultuur zaal.

In de volgende afbeeldingen laten we je zien hoe je op de juiste
plek komt. Ook kun je in de Bibliotheek de bordjes volgen of het
vragen aan iemand met een Café Theater Festival-shirtje.



De route naar de Literatuur & Cultuur-zaal

Je komt eerst in de grote hal van de Bibliotheek. In de grote hal
ga je links onder de bogen door, richting de liften.



De liften zien er zo uit:



Je neemt de lift naar de tweede verdieping:



Op de tweede verdieping ga je richting de Literatuur en
Cultuur-zaal, waar een locatiemanager van het Café Theater
Festival met koptelefoons klaarstaat.



In de Literatuur & Cultuur-zaal staan veel boeken, ook zullen er
mensen in stilte aan het studeren zijn.



Achterin de zaal zijn stoelen waar je kunt gaan zitten om de
voorstelling goed te kunnen zien.



Tijdens de voorstelling

Tijdens de voorstelling zul je een koptelefoon dragen om alles
goed te kunnen horen. Er zullen dingen dichtbij en verder weg
gebeuren, je mag altijd door de ruimte bewegen als je niet langer
wilt zitten.

Je kunt zelf het volume regelen op je koptelefoon.



Na afloop van de voorstelling

Na afloop mag je klappen.
Na afloop kun je een donatie geven.
Na afloop geef je de koptelefoon weer terug.

Als je na afloop van de voorstelling vragen hebt, kun je die stellen
aan iemand met een Café Theater Festival-shirtje of aan Pleun &
Judith.

Je mag ons ook altijd mailen als je vragen en/of opmerkingen
hebt. Dat kan naar Emma: emma@cafetheaterfestival.nl

mailto:emma@cafetheaterfestival.nl

