Hallo!
Ik ben Sami Kalkan en ik schrijf een blog over wat ik heb gedaan, gezien en
uiteindelijk mijn mening over Stichting OverMalbruggen.
Een introductie over mijzelf! Ik ben 15 jaar, zit op de school “Maarten van Rossem” en hoor
bij Kentalis, richting Zorg en welzijn. Zoals andere kinderen die op speciale scholen zitten,
heb ik TOS en ben ik slechthorend! Ik hou van gamen, sporten, muziek luisteren, op
avontuur gaan, onderzoeken en ten slotte, French fries!
Oké, nu vertel ik wat ik allemaal ervaren heb tijdens m’n stage tot nu toe!
Het is m’n eerste keer dat ik zo’n stage loop bij een organisatie, en de theaterstuﬀ was
sowieso nieuw voor mij. Maar ik had er zin in en was erg nieuwsgierig wat mij te wachten
stond. Stichting OverMalbruggen is een kleine organisatie en daar was ik me al bewust van.
Eerlijk gezegd, ik wist nauwelijks hoe zo’n theaterorganisatie opereert. Dus ik ging er zonder
verwachtingen in, een vol avontuur, een thrill en een ontdekkingsreis. Zelfs in deze twee
weken heb ik al veel geleerd, sommige stukken vallen moeilijk uit maar daarbij moet ik nog
goed observeren en onderzoeken.
En dan heb je repetities, ik heb in een stuk opgetreden in groep 8 (als een afsluiting voor
basisschool) en dat was best geschaafd. Ik bedoel… m’n rol was best onbelangrijk, je kon
op zich mijn rol benoemen als een stuk gras in ’n natuurkunst. Toen ik de eerste keer een
oﬃciële repetitie kwam kijken, was het best speciaal, er was humor, ernst, een best
talentvolle omgeving. Je kon duidelijk zien dat sommige mensen ambitieus waren. En ik had
een toﬀe beleving, er waren duidelijke doelen, mensen adviseerden elkaar, de stukken
waren of leken professioneel. Het had een welkome sfeer, in de scenes werd altijd gezocht
naar een unieke finaliteit. Ik hoop meer dingen te ervaren en uiteindelijk een verhaal creëren
over de theatergroep!

(Repe%%e 20-4-2021)

Wat doe ik tijdens de stage? Ik had keuzes en ideeën gekregen wat ik hier kon doen, en
daarvan koos ik bloggen/vlogen en sociaal media, ik probeer ook andere dingen te
experimenteren, maar dat waren mijn objectieve werkzaamheden, met de doel; ‘Maak
OverMalbruggen bekend’. Tot nu toe heb ik foto’s gemaakt van repetities, een twitter
account gemaakt voor het bedrijf en ’n blog gemaakt. In de loop van de tijd zal ik meer
werkzaamheden krijgen ook natuurlijk deze ervaringen vertellen.

(Verjaardag van de organisa%e, oﬃcieel 1 jaar oud 15/4/2021-15/4/2020)
Wat wordt mijn doel hier? Hoofdreden = Schoolstage, en waarom specifiek deze
organisatie? Omdat ik erg geïnteresseerd in was. Ik wist dat ik hier veel dingen kan
ontdekken, onderzoeken en leren. Opzicht kan een supermarket stage leuk zijn in de paar
weken, maar ik zie geen plezier daar. Opzicht wou ik eerst stage lopen bij een laboratorium,
echter kwam ik een paar obstakels tegen en het is waarschijnlijk een groot stap. Theater
was insgelijks best een groot stap, de diversiteit daar is veel groter dan vergelijken met de
laboratorium, dus uh… in conclusie; School, interesse, met neiging van leren en tenslotte
onderzoeken!
Wat maakt dit een speciale plek? Bedenk je zelf een scenario, je gaat voor de eerste keer
uit Europa naar ’n Aziatische stad, zeg maar Hong Kong. Omdat de omgeving daar zó
anders is dan in Nederlands, wordt je gefascineerd. Die reis wordt een avontuur vol met
herinneringen. In dat theater is de omgeving anders, niet zó indrukwekkend en uniek als
Hong Kong maar ’n sfeer die je kent, maar ook onbekend is. Ieder mens heeft een eigen
identiteit, klein en groot. We voelen verschillend maar zijn ook bijeen. De redenen kunnen zó
groot zijn dat elke detail een individueel verhalen kan hebben. Wij als mensheid, leven
samen. Evenwel we verscheidenzijn in vele aspecten. We zoeken altijd naar iets.. nieuws.
Hier in dit theater kan je “iets nieuws” bevinden, je kunt dan de verbinding zien tussen
iedereen op de basis van wat er gebeurt in het theater. Daarom ben ik erg nieuwsgierig wat
ik later in deze schatkist kan vinden, wat voor wijsheid ik hier kan uithalen!
-Sami Kalkan

