
❜❜We maken hier zelfs de
papieren verpakkingen

van Italiaans ijs

Honderden gasten over de vloer bij de 126-jarige papierfa-
briek Crown Van Gelder.
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IJmuiden ■ Twaalf jaar geleden
reisde Liubchenko op 22-jarige
leeftijd naar Nederland om een
opleiding te volgen op de Theater-
school in Amsterdam, waar ze zich
specialiseerde in mime. Die verhui-
zing is een van de pilaren waar ze
haar voorstelling ’Thuis’ op baseer-
de. ,,Dit stuk was vorig jaar sep-
tember af. Dat was dus nog voor de
oorlog begin dit jaar in Oekraïne
begon. Het verhaal gaat over het
vinden van een nieuw thuis. Geba-
seerd op hoe ik met mijn moeder
acht jaar geleden al moest vluchten
voor de oorlog destijds en mijn
verhuizing naar Nederland’’, ver-
telt ze in prima Nederlands vooraf-
gaand aan de voorstelling.

,,Momenteel zijn miljoenen
Oekraïeners op zoek naar een
nieuw thuis. Tijdelijk of definitief,
en zowel in Oekraïne als elders in
Europa. De voorstelling werd na-
dat ik deze had gemaakt daarom
plots heel actueel.’’ 

Zonder tekst
Speciaal voor deze voorstelling zijn
ook Oekraïense gezinnen uitgeno-
digd, maar slechts enkele zijn ook
daadwerkelijk gekomen. Aange-
zien Liubchenko het verhaal vrij-
wel zonder tekst vertelt, is deze
voor iedereen makkelijk te volgen.
Jacob Bron, die de voorstelling in
de Stadsschouwburg Velsen pro-
grammeerde, weet te vertellen dat
het Liubchenko bij eerdere voor-
stellingen ontroerde toen ze vanuit
de zaal Oekraïens hoorde praten.
,,Ze kreeg er tranen van in haar
ogen.’’ De band met haar thuisland
is nog immer warm. Zo organiseer-
de ze in Kiev, tot de oorlog dat
onmogelijk maakte, jaarlijks het
Mime Wave festival.

Oorlogsgeweld speelt overigens
geen rol in de veertig minuten die
de voorstelling duurt. Het lieflijke

leventje van de door Liubchenko
gespeelde hoofdpersoon wordt in
dit geval verstoord door een over-
stroming. Waarna zij en haar
hondje op zoek gaan naar een
nieuw thuis. 

Animaties
Dat wordt bij vlagen razend knap
in beeld gebracht met behulp van
een groot scherm. Hierop worden
bewegende achtergronden en ani-
maties in beeld gebracht. Door
perfecte timing lijkt het soms alsof
een object zo van het scherm afge-
pakt wordt of er juist in wordt
neergezet. Als een getekende appel
van een stekelvarken op het scherm
afrolt, rolt pardoes een echte appel
het podium op.

Gecombineerd met stemmige
muziek en wat geluidseffecten,
zorgt dit dat al de aanwezige kleu-
ters en peuters al snel helemaal
opgezogen worden in de vertel-
ling. Als een mug het op Liubchen-
ko gemunt heeft en ze de jacht op
het (denkbeeldige) beestje inzet is
alleen het venijnig zoemende ge-
luid voldoende om een meisje het
diertje toch met haar vingertje aan

te wijzen: ,,Daar! Daar istie!’’
Uiteindelijk eindigt het verhaal

natuurlijk goed. Er wordt een
nieuw thuis gevonden. En Liub-
chenko nodigt gelijk alle kinderen
uit even bij haar op bezoek te ko-
men.

De kleinschalige setting van de
voorstelling - ook het publiek zit
op het podium - zorgt dat daar
gretig gebruik van wordt gemaakt. 

Uiteindelijk verplaatst de nazit
zich naar de restauratieruimte van
het theater, waar alle kinderen een
kleurplaat krijgen. 

Gerichte hulp
Liubchenko is zeer actief om ge-
richt hulp te bieden aan haar thuis-
land. Zo verkoopt ze bijvoorbeeld
T-shirts. De opbrengst gebruikt ze
om gerichte hulp te bieden aan
Oekraïeners. ,,De winter komt
eraan, en dus is nu bijvoorbeeld
warme kleding nodig. Ik zie het als
mijn verantwoordelijk als kunste-
naar iets met deze situatie te doen.
Zowel artistiek als op het gebied
van hulp bieden.’’

De 3-jarige bijna naamgenote
Anastacia, die met haar ouders in

Schagen verblijft, heeft in ieder
geval genoten. ,,Vooral van het
hondje.’’ Ook Oleksandra en haar
kind Nikita (5) hebben genoten.
,,Het was heel leuk. En mooi hoe
ze op een speelse manier toch onze
situatie in het verhaal behandelde.
Zonder het zwaar te maken.’’ 

KNAP Oekraïense theatermaakster raakt publiek met combinatie van mime, animatie en muziek

Beeldende vertelling over
zoektocht naar een ’Thuis’

Frenk Klein Arfman
f.klein.arfman@mediahuis.nl

Anastasiia Liubchenko speelt ’Thuis’ in Stadsschouwburg Velsen, een voorstelling voor kinderen van 2 tot 6 jaar. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

❜❜Het verhaal is
gebaseerd op

hoe ik met mijn
moeder acht
jaar geleden

moest vluchten
voor de oorlog

Klein, lief en af en toe
met een traantje op de
loer. De kindervoorstel-
ling ’Thuis’ die de al 12
jaar in Nederland woon-
achtige Oekraïense
Anastasiia Liubchenko
zondagochtend in de
Stadsschouwburg Velsen
speelde, zit knap in el-
kaar. 

•i
Gezien 
’Thuis’, gemaakt en gespeeld
door Anastasiia Liubchenko die
ook de illustraties maakte. Met
muziek van Thijs Felperlaan en
animaties van Natalka Skryabi-
na. 
Website: www.mimewave.com 


