
Verslag - Zomerschool InterActing 2022

Introductie:

De zomerschool heeft dit jaar voor het eerst plaatsgevonden van 22 augustus tot en met 25 augustus
2022.  De insteek was om de jongeren met autisme een zo’n divers mogelijk cultureel programma aan
te bieden die helemaal aansloot bij de interesses van de doelgroep.  Vier dagen heeft een groep van
17 jongeren gewerkt met verschillende, eigentijdse vormen van creativiteit en cultuur.

Het programma zag er als volgt uit:
● Op maandag 22 augustus begon de groep in de ochtend om 11 uur met improvisatie

oefeningen om elkaar en het team van InterActing te leren kennen. Na de lunchpauze was
het de beurt aan de bekende YouTuber Teun Peters,  die onderdeel uitmaakt van het team
van Dylan Haegens, met zo’n 2 miljoen volgers een van de populairste vloggers van
Nederland.  De workshop ging enerzijds over hoe je een goede YouTube vlog kunt maken,
maar anderzijds ook zeker over een stuk mediawijsheid, wat doe je wel online en wat beter
niet en wat is cyberpesten. Kortom een hele interessante middag en de jongeren hingen aan
Teun’s lippen. Om 15:00 zat de eerste dag er alweer op en gingen de deelnemers vol verhalen
naar huis.

● Op dinsdag 23 augustus gingen de deelnemers aan de slag met het schrijven van sketches.
Hoe vertel je een goed verhaal, hoe maak je het interessant voor jouw publiek en hoe maak
je het helder en logisch.  In kleine groepjes werden sketches gemaakt en gefilmd zodat
iedereen ook echt zelf in actie mocht komen. Wederom een hele leerzame dag vol plezier en
langzaamaan leerden de jongeren elkaar ook beter kennen.

● Op woensdag 24 augustus mochten de InterActing jongeren aan de slag in de voice over
studio van I AM studio. Eerst kregen ze een hele duidelijke introductie van stemacteur Jurgen
Theuns, die onder andere de stem doet van Thomas de Trein. Nadat iedereen naar
voorbeelden kon kijken was het tijd om één voor één achter de microfoon te kruipen om
onder leiding van Jurgen Theuns zelf aan de slag te gaan. Een fantastische dag waarin de
jongeren hun talenten hebben kunnen ontdekken en veel hebben geoefend.

● Op donderdag 25 augustus was er in de ochtend weer veel ruimte om met improvisatie
theater te oefenen. Er werd druk gerepeteerd werd onder begeleiding van het InterActing
team omdat ‘s middags natuurlijk het eindoptreden op het programma stond. Na een



heerlijke,  gezamenlijke pizza lunch druppelden het publiek binnen en stond iedereen klaar
om op het podium te springen. Een prachtig gevulde zaal met enthousiast publiek en
professionele begeleiding van een echte musical director en een improvisatie technicus
maakten dat de week kon worden afgesloten met een sprankelend optreden van de
deelnemers.  Meer dan 100 vrienden, familie en belangstellenden waren daarbij aanwezig en
voor degenen die er niet bij konden zijn was het programma via livestream te volgen.

Hier is de link naar een YouTube filmpje dat een mooie impressie geeft van de activiteiten van de
zomerschool: https://youtu.be/XD-D72Bo10I

Evaluatie

Het team van InterActing heeft na afloop samen met bestuursvoorzitter Saskia Maas de week
doorgenomen en de diverse onderdelen afzonderlijk besproken.  Zij hebben geconcludeerd dat de
week en de diversiteit van het programma ontzettend goed hebben uitgepakt. Alle onderdelen sloten
nauwlettend aan bij de belevingswereld van de jongeren. Ze hebben kunnen werken aan hun
zelfvertrouwen, aan vriendschappen en aan een divers cultureel aanbod dat ook voor deze jongeren
tot hun beschikking staat. Een van de jongeren werd bijvoorbeeld echt uitgelicht als een talent voor
stemacteren en wil onderzoeken of dat wat voor hem gaat zijn in de toekomst. We zullen in 2023
wederom dus weer zo’n divers programma gaan aanbieden.

Het eindoptreden was geweldig en gaf een enorme boost aan zowel de deelnemers als aan het
publiek die achterover sloeg van het bruisende talent op het podium. Gesprekken met mensen in de
zaal maakten volstrekt duidelijk hoe onder de indruk iedereen was.  Er zijn behoorlijk wat
vooroordelen over wat jongeren met autisme wel of niet kunnen en dit droeg echt bij aan een
inclusievere blik op deze doelgroep en wat zij kunnen bereiken.

De enige wijziging die we volgend jaar zouden willen toepassen is om toch de leeftijdsgroepen apart
een programma aan te bieden. We houden bij InterActing een verdeling aan van 12 tot en met 16 en
17 tot en met 22, maar bij deze eerste editie hadden we maar 1 groep. Dat was prima maar de
belevingswereld ligt uit elkaar dus we willen in de toekomst terug naar twee groepen.

Bij deze nog twee enthousiaste reacties:

Hallo Saskia,
Bedankt voor de super leuke week. Sam heeft genoten! Hij was echt blij. Ook nog zo een mooi cadeau!
Tot september. Hij gaat graag weer meedoen.
Hartelijke groet,
Suzanne

Beste Saskia, Jake en team,

Ik wilde jullie bedanken voor de goede zorgen afgelopen 4 dagen. Jordan heeft het zo naar zijn zin
gehad. Ik heb hem in tijden niet zo enthousiast gezien. Elke ochtend zonder morren zijn bed uit. Blij
dat hij weer naar jullie toe mocht.

Wij hebben genoten van de show. De opa’s en oma’s hebben via de live stream meegekeken en
vonden het geweldig.

Nogmaals dank, hij heeft op deze manier een ontzettend fijne afsluiting van zijn zomervakantie
gehad.

https://youtu.be/XD-D72Bo10I


Met vriendelijke groet, Marieke Luyben


