
Het 
verhaal 
In teken van leven 
maken we kennis 
met een gezellige, 
enthousiaste 
groep van unieke 
individuen.  

Ze kennen elkaar al 
jaren vanwege hun 
gezamenlijke passie en 
hebben in de loop der 
jaren een stevige 
vriendschapsband 
opgebouwd. Ze denken 
precies te weten wat ze 

aan elkaar hebben, totdat een dramatische gebeurtenis alles verandert en de 
twijfel toeslaat. Je wordt meegenomen in een verhaal dat gaat over liefde in 
vriendschappen, geloof dat wankelt en de vurige hoop op een teken. 

Het stuk is aangrijpend, spannend, 
humoristisch en geeft stof tot 
nadenken.Er is een mooie wisselwerking 
tussen theater en film met 
semiprofessionele acteurs, een groep 
getalenteerde dansers met 
indrukwekkende choreografieën en live 
zang met liederen die je raken.  

Theaterstuk Teken van leven wordt mogelijk gemaakt door een team van jonge, 
enthousiaste vrijwilligers. Met een cast van 5 acteurs, 6 dansers, 3 zangers, en 
een crew bestaande uit 3 technici, een regisseur, producers, management, PR, 
decorbouwers, choreografen en een stage-manager vormt Teken van Leven een 
hechte groep. Zij zetten zich vol passie in voor dit bijzondere theaterstuk.  En zij 
geloven in de krachtige boodschap van dit theater.  
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Teken van Leven 
                   Liefde in Vriendschap - Geloof dat wankelt - Hoop op een teken


avondvullend THEATER 

De vier 
karakters 
Stijn, Merel, Eva en 
Alex vormen een 
dynamische 
vriendengroep.



Via de website is meer te lezen: 
www.tekenvanleven.com 

Contactgegevens: Elsa Waljaard      
0624574959/Elsa@woordactief.nl
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FRANK 
“Door de actuele 
thema's was het 
herkenbaar en 

dichtbij. Onder de 
indruk. En dan te 

bedenken dat ze het 
hélemaal zelf hebben 
geschreven, bedacht 

en uitgevoerd.”

MANUELA 
“Wat was het een 

geweldig stuk en wat 
veel dieptes en 

humor” 

DIRK 
“Collega's! Wij zijn hier 

net getuige geweest 
van een 

FENOMENALE 
theatershow. Wat een 
prachtig stuk! Als je 

kan, grijp de kans om 
te gaan!!!” 

TEKEN VAN LEVEN

TECHNISCHE GEGEVENS 
Het theaterstuk heeft een PODIUM nodig van ongeveer 10x6 meter met een hoogte van ong.1.40m of een 
vlakke vloer. Er zijn coulissen nodig voor acteurs en dansers en decorstukken. En een beamer met scherm 
voor de filmbeelden als achtergrond van de show. Aanwezigheid van lichten en goede audio/speakers is 
ook een pre. Microfoons en computer worden zelf meegenomen, alsmede een lichttafel (tenzij uitvoering in 
Theater).  

Aantal bezoekers mag variëren tussen 200-500 personen. Kaartverkoop via al aanwezig ticket-software-
systeem. PR materiaal wordt opgestuurd. Aantal uitvoeringen: 1 a 2 keer.

MARIEKE 
“Ik heb zo genoten van 
'teken van leven'. Wat 
zat het goed in elkaar, 
fijne afwisseling van 

film, acteren, zang en 
dans! En wat was het 

einde goed. Meerdere 
keren kippenvel 

momentjes.” Wow”

ANITA 
“Geweldig gedaan met 

vooral een super 
verrassend eind.  

Het maakt dat je het nog 
een keer wilt zien!”

KRISTA 
“Onze tieners zijn 

gisteravond komen 
kijken, en waren 

impressed…" 

HENK 
Zo indrukwekkend.  
Ik heb na afloop het 

woordenboek erbij gepakt 
en ben gaan zoeken naar 

‘GENADE’.  
Het woord heeft een nieuwe 

betekenis gekregen voor 
mij.” 

http://www.tekenvanleven.com
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