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Uitnodiging 
“Een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld door ervaringsdeskundigen uit de 
onderkant van de samenleving. Maatschappijkritisch zonder drammerige politiek correcte 
ondertoon, maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze wordt 
geserveerd.”                                                                                       

   (Dagblad van het Noorden) 
 

Beste mensen,  
 

Graag willen wij u met familie, vrienden en collega’s uitnodigen voor onze theatervoorstelling De 

OmZieners. De voorstelling wordt georganiseerd in het kader van de Heiligdomsvaart Maastricht 2018.   
 

De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting; een multicultureel 

theatercollectief van professionele theatermakers en mensen die in armoede leven. Samen brengen 

zij een theaterproductie van artistieke en inhoudelijk kwaliteit. 

De OmZieners is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk 

levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc. Ervaringsdeskundigen 

brengen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor over het 

voetlicht. Zo willen wij een gesprek op gang brengen over de vraag hoe de participatiesamenleving een 

waardige plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties.  
 

Enkele reacties van toeschouwers 

“De OmZieners moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven. Het is een intense, ontroerende 

voorstelling die onder je huid gaat zitten. (Coördinatrice sociale wijkteams, Dalfsen) 
 

“Recht uit het hart verbreden en verbinden jullie werelden.” (wethouder soc. domein, Zwolle) 
 

“Zoveel boodschappen en dieptelagen om op door te denken.” (Pastor RK Kerk, Raalte) 
 

Wij zien ernaar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling. Na afloop gaan we graag met u in 

gesprek. Mogen wij u vragen deze voorstelling ook in uw omgeving bekend te maken?  
 

Met vriendelijke groet,           

  

 

 

Laurens Umans    
 

 

www.facebook.nl/wresinskicultuurstichting 

Cultuur als wapen tegen armoede 

 

 

Artistiek leider,  

adviseur: 
L.H.A.M. Umans 
Da Costatraat 69 
1053 ZE Amsterdam 
Telefoon: 

06-53515288 
E-mail: 

laurensumans@zonnet.nl 

Datum:  Donderdag 31 mei 

Locatie: Lambertuskerk 

  Koningin Emmaplein 7, 6214 AC Maastricht 

Aanvang: 20:00u (Ontvangst vanaf 19:30u) 

Toegang: Vrije gift na afloop 

Aanmelden: omzieners@gmail.com (Het is niet verplicht, maar wel aan te raden.) 
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