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Volg jij het verlangen van je hart? 

 
Een wandeling met een schaapskudde tijdens zonsondergang. Het Bredase 
Mastbos als decor voor filmprojecties. En onderweg wordt je een verhaal 
toegefluisterd. Acteur Hans Dagelet (bekend van o.a.: Dokter Deen en Vuurzee) 
vertelt het verhaal van Zenon; een moedige man die besluit de kudde te 
verlaten. Met tekstfragmenten van Roel Adam (De Toneelmakerij) en Jibbe 
Willems (Toneelgroep Maastricht en Orde van de Dag). 
  
KUDDE neemt je mee naar buiten, naar jezelf, naar binnen. Een sprookje voor 
volwassenen over de moed die het vergt om te worden wie je werkelijk bent. 
 
Samen met een kudde van 250 schapen wandelt het publiek in de schemering door 
een natuurgebied. Voor deze unieke natuurtheatervoorstelling hebben theatermaker 
Heleen van Doremalen en beeldend kunstenaar Leonie Muller hun krachten 
gebundeld. Van Doremalen onderzoekt met deze voorstelling haar fascinatie voor 
kuddegedrag. Wat is de aantrekkingskracht van de kudde en waarom is het zo 
moeilijk om los te breken? En willen we dat eigenlijk wel? Muller zorgt met haar 
filmprojecties op de natuur voor een totaalbeleving. Bomen, zand, water; alles blijkt 
decor waarin het gevoelsleven van Zenon wordt verbeeld. 
  
Tijdens het jubileumjaar Mastbos 500 ontmoeten natuur en cultuur elkaar op de 
Galderse Heide. Deze interactieve voorstelling is geschikt voor bezoekers van 16 
jaar en ouder. Gepaste kleding en dichte schoenen zijn aanbevolen. Niet geschikt 
voor mindervaliden. 
  
Kaarten & info: www.kudde.org 
 
KUDDE is mede mogelijk gemaakt door: 
Staatsbosbeheer, Gemeente Breda, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vrienden van het 

Chassé, Geleijns Begrazingsbeheer, Stichting MILO producties, Select Totaal Bouw 
  
 
Concept/regie: Heleen van Doremalen Filmprojectie: Leonie Muller Stemmen: Hans Dagelet & 
Marga Vermeulen Muziek & soundscape: Eric Wels & Leonie Muller Danser: Ischa Havens Ney: 
Cor Roeven Tekst: Ad van den Kieboom & Heleen van Doremalen Tekstadvies: Roel Adam 
Bewerkte tekstfragmenten: Lek in het zwijgen | Roel Adam & En hier is lijf | Jibbe Willems 
Techniek: Roland van Meel Faciliteiten Stichting Worstenbrood Ontwerp: Lisette Spee Publiciteit 
en registratie: Lian Sarneel 
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