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Een theatershow om bij te tanken

Stichting Tanktheater presenteert

“Een emotionele reis 
van je hoofd naar je 
hart. Vol zang, dans, 

verhalen en fi lm. 
Ontspan, geniet en 

tank energie.”
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ADEM
Het is druk. Hectisch. Corona. Patiënten komen binnen. Meer, nog meer. 

Cliënten worden ziek. Je werkt je een slag in de rondte. In beschermende 

kleding. Dat mondkapje. Je snakt naar adem. Lucht. Stilte. Rust. Hoe houd je 

dit vol? Hoe moet dit verder? 

Hoe kun je bijtanken als je in de zorg werkt en continu ‘aan’ staat en er voor 

de ander moet zijn? In theatershow ADEM gaat zangeres en theatermaker 

Suzan Seegers, bekend van onder andere Op zoek naar Evita, Les Misérables 

en Urinetown, op zoek naar antwoorden en neemt ze het publiek mee naar 

de werkvloer in de zorg. Dit doet ze vanuit het perspectief van de bezoeker.

Suzan vertelt over de gesprekken met Claudia, een verpleegkundige. Over 

hoe het dagelijkse leven van zorgmedewerkers eruitziet ten tijde van 

COVID-19. De constante flexibiliteit, druk, angst, thuissituatie, maar ook 

het stille hoekje waar Claudia even haar ogen dichtdoet en doorademt. 

Tijdens de nummers die gezongen worden en de gesprekken tussen Suzan 

en Claudia komt naar voren waar de liefde en de passie voor de zorg ooit 

ontstaan is. Zelfs tijdens deze pandemie wordt heftige maar prachtige zorg 

geleverd, worden handen van patiënten vastgehouden en wordt moed 

ingesproken. Er wordt gezorgd.

 

Tijdens de reis door het ziekenhuis komen allerlei zorgmedewerkers 

voorbij, van administratie tot schoonmaak en van directie tot verplegers. 

Medewerkers uit het ziekenhuis, de gehandicaptenzorg, thuiszorg en 

hospice. Zij dragen allemaal bij aan het verhaal en de beleving van Suzan 

in het ziekenhuis. Om het fictieve verhaal van Claudia kracht bij te zetten, 

wisselen we de monologen en muziek af met prachtige interviews met 

zorgmedewerkers die het allemaal zelf ervaren en meegemaakt hebben. 

Dit zijn de echte verhalen, herkenbare emoties en pure passie.

 

Herkenning van en erkenning voor de zorg zit verweven in de 70 minuten 

durende voorstelling. Het voelt als een stevige, warme en welgemeende 

knuffel. Een knuffel die je een prettig gevoel in de buik geeft wanneer je 

in iemands armen ontspant, waardoor je misschien wel een traantje 

wegpinkt en die troost geeft. Maar bovenal een knuffel vol energie, moed en 

vertrouwen. Een voorstelling die het publiek ontroert, maar zeker ook aan 

het lachen maakt. Want zeker in zware tijden is humor onmisbaar.

EEN THEATERSHOW OM BIJ TE TANKEN 
Een emotionele reis door je hoofd richting je hart. Vol zang, dans, verhalen 

en film. Ontspan, geniet en tank energie.

Zorgorganisaties kunnen deze voorstelling cadeau geven aan hun 

medewerkers. De voorstelling ADEM is op dinsdag 6 juli in premiere gegaan 

en is in 2021 in verschillende theaters door heel Nederland te zien. 

WERKWIJZE EN KOSTEN
Stichting Tanktheater produceert en verzorgt de voorstelling van A-Z. Dit 

betekent dat wij jullie wensen inventariseren (datum, locatie, welk theater 

etc.), contact opnemen met het theater en afspraken met hen maken. Wij 

touren met liefde heel Nederland door!

De kosten per medewerker zijn afhankelijk van het aantal voorstellingen 

dat we voor jullie spelen en de huurprijs van het theater. Dit varieert tussen 

€ 15,00 en € 35,00. We maken graag een vrijblijvende offerte op maat voor 

jullie. Interesse? Stuur dan een mail naar info@tanktheater.nl met het 

aantal medewerkers waarvoor jullie ADEM willen organiseren. 

Een waardevol cadeau voor jouw medewerkers.




