Behalve veel hartverwarmend speelplezier van kinderen een kleine maar fijne selectie van
wat volwassenen zoal over mijn werk hebben gezegd:
“ Overal is heel zorgvuldig over nagedacht maar tegelijk is het heel speels “.
“ Behalve een warm hart voor kinderen heeft u een klare blik voor wat hun bezield “.
“ We laten ons door Diederike inspireren voor onze eigen lessen. Kinderen kwamen echt in een
‘flow’.
“ De ouders moesten even wennen dat dit een ander soort spelen was. Maar toen ze merkten dat
de kinderen meteen aan de slag gingen raakten ze snel overtuigd. Ze waren uiteindelijk zo
enthousiast dat ze zelf spontaan mee gingen spelen en ook na schooltijd langskwamen “.
“ Het lijkt heel eenvoudig ( bijna voor de hand liggend ) en toch kom je er zelf niet op”.
Opdrachten krijg ik zowel uit Nederland als België.
In België ben ik verbonden aan Boekingsbureau Huis Alma.
In Nederland werk ik veel samen met 2 Turven Hoog Festival.
Er is een mooie lijst van festivals en plaatsen waar ik zoal heb gestaan maar die is best lang.
Daarom een zekere beperking.
Hieronder een overzicht van de grotere festivals en tours waar ik meerdere keren en langere tijd
mee heb samengewerkt.
Nederland :
Vredenburg Utrecht, 2 Turven Hoog Festival Almere , Haarlem en Den Haag, Maas theater
Rotterdam, De Betovering Den Haag, NSDSK : Instituut voor dove en slechthorende kinderen,
Cultura Nova Heerlen, Meervaart Amsterdam, Bijlmerpark theater Amsterdam, Theater de
Krakeling, De Meerse Hoofddorp, Cultuur19 Leidsche Rijn Festival Utrecht.
België :
Krokusfestival Hasselt, Rode Hond Festival Leuven, SuperVlieg, Super Mouche Brussel,
Zomerfestival Oostende, Bibliotheken Mechelen, Brussel, Aalst, Antwerpen, Brugge,
Cultuurcentum Temse.
Daarnaast langere tijd op een lokatie en betrokken bij de buurt :
Laakkwartier > Laak theater Den Haag, Prachtwijk > Indische Buurt Amsterdam, Burgemeester de
Vlugtschool > Nieuw West Amsterdam, C-Mine > Genk.
Workshops zijn o.a. afgenomen door :
Rode Loper Amsterdam, Pier K Hoofddorp, SKON Kinderopvang, Spelenderwijs Kinderopvang
Utrecht , Impuls Amsterdam, Jong Beginnen Almere en Haarlem, S.K.H.Hoofddorp, Stichting
voor Peuterwerk en kinderopvang Drenthe, De Kleine Wereld Amsterdam.
Voor impresariaat Bureau vanaf 2 heb ik een aantal inter-actieve installaties ontwikkeld en
uitgevoerd.

