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Revue van jongeren met en zonder verstandelijke beperking groot succes! 
“Creativiteit kent geen beperking” 

Samen stonden ze op het toneel voor 200 man publiek. Jongeren met en zonder verstandelijke beperking uit 
Amsterdam-Noord presenteerden een geheel eigentijdse revue met als titel: Ik wil met jou…bij de revue. 
Cabaret werd afgewisseld met een DJ-act, er werd gedrumd, gedanst en gezongen. De jongeren stuwden 
elkaar naar grote hoogte. Roos, zonder verstandelijke beperking: “De jongeren met beperking geven zich 
gewoon helemaal, waardoor ik ook durfde op te treden”. Anton, die verstandelijk beperkt is, zong De Vlieger 
van Hazes, met twee prachtige zangeressen naast zich. “Zij helpen mij met zingen, zodat ik de tekst niet 
vergeet”. Nahaira gaf een indrukwekkende dansperformance. Haar moeder: “Mijn dochter heeft me verrast. 
Ik had verwacht dat ze aan de kant zou blijven staan, maar in plaats daarvan was ze meermaals te zien in de 
revue. Ik ben zo trots!”. De revue Ik wil met jou…bij de Revue is ontwikkeld binnen het project Ik wil met 
jou… in Noord waarbij zorg en welzijn, op initiatief van Stichting Prisma, de handen ineen hebben geslagen 
om activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking dicht bij huis mogelijk te maken. De 
jongerenwerkers van Dock hebben een zeer waardevolle bijdrage geleverd het succes van de revue. Krista 
Vos, afdelingsmanager van Dock: “Creativiteit kent geen beperking.” 

  

  

Bijschriften: lb: de groep van alle jongeren die meededen aan Ik wil met jou…bij de Revue 
rb: Portefeuillehouder Zorg en Welzijn (Amsterdam-Noord) Coby van Berkum opent samen met Anton de show 
lo: Anton zingt De Vlieger met ondersteuning van de Dock jongerenwerkers 
ro: Dansact met o.a. Nahaira 

Download van foto´s in hoge resolutie: http://we.tl/m52yC8Wcch 
Fotograaf Janet de Jong vermelden bij publicatie 

Ik wil met jou...in Noord  
Ik wil met jou… in Noord bestaat uit vier pilots, waaronder Show Your Talent. De revue is binnen dit project 
ontwikkeld. Show Your Talent gaat verder. Jongeren gaan vanaf maart 2014 weer aan de slag met mooie 
productie, waarbij gekeken wordt wat zij leuk vinden. Dat kan weer een revue zijn, maar ook iets heel anders 
zijn bijvoorbeeld met een film of muziek.   
Voor meer informatie over het project en aanmelden voor Show Your Talent:  
info@stichtingprisma.nl of via 020-8866260 
 
+++ Noot voor de redactie / NIET VOOR PUBLICATIE +++ 
Martine Scheen, martine@samenlevingsarchitect.nl, 06 4125 9555 
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