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Zwanenzang - inhoud  

 
Zwanenzang vertelt het verhaal over de bijzondere band tussen Gabrielle en haar 
dementerende opa, die bij haar in huis woont. Opa vergeet steeds meer, doet gekke 
dingen en zijn verhalen worden steeds ongeloofwaardiger. Gabrielle houdt van zijn 
meeslepende verhalen, maar maakt zich zorgen over hoe haar ouders er over denken... 
Zou opa net als oom Anton naar een rusthuis moeten?  

Zwanenzang is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Vlaamse jeugdschrijvers Guy 
Didelez en Joke De Vloed. Het verhaal wordt verteld door Sarah Van Overwaelle en 
muzikaal begeleid door Dimlicht. Dit zevenkoppige ensemble brengt klassieke muziek 
geschreven door Mirek Coutigny en Ruben De Gheselle. In deze voorstelling wordt het 
moeilijke thema dementie op een kindvriendelijke en originele manier behandeld voor jong 
en oud.  

Duur: 50 minuten 

Vertelster: Sarah Van Overwaelle (www.hetwolk.be) 
Tekst: Guy Didelez & Joke De Vloed 

Muziek: Dimlicht 
Compositie: Mirek Coutigny & Ruben De Gheselle 

 

 

 

 
Uitvoerders: 

Sarah Van Overwaelle – actrice   
Wolfram Van Mechelen – viool 
Rhea Vanhellemont – altviool 
Helena Faes – cello 
Juno Kerstens – contrabas 
Hannes Beauprez – klarinet 
Kaat Hoogmartens – fagot 
Stijn Paredis – slagwerk 
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Financieel 

 
De uitkoopsom voor deze voorstelling bedraagt 1.250 euro incl. BTW. Dit bedrag omvat de 
lonen van de uitvoerders en de verplaatsingskosten. De SABAM-kosten worden door de 
organisatie betaald. 
Bij twee voorstellingen op één dag (op dezelfde locatie) komt de prijs van twee 
voorstellingen op 1.770 euro of 885 euro per voorstelling. 
 
Speelperiode: Zwanenzang kan het hele jaar door gespeeld worden. 
 
 

Correspondentieadres 
 

Muziekplein vzw 
Fonteineplein 23, 9000 Gent 

[t] +32485108624 [e] info@dimlicht.be [w] www.dimlicht.be 
Rekeningnummer: BE55 7512 0902 5744 – Dimlicht 

0686.666.958  
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Technische fiche 

 
Algemeen: 

- Podium: minstens 6m breed en 5m lang 
- 2 uur opstel- en soundchecktijd nodig 
- Geen pupiters, geen stoelen nodig 
- Lesmap aanwezig (3 luiken: dementie, klassieke muziek, origami-vouwen) 
- Maximum van 200 kinderen/personen 
- Meer dan 100 personen: podium nodig of publiek in treden 
- Tafel voorzien voor verkoop cd (niet bij schoolvoorstelling) 
- Vegetarische catering voor 8 personen  
- Warme en koude dranken 

 
Techniek: 

- 3 micro’s (draadloos of kabels en voldoende verlengstukken) 
- draadloze headset 
- mengpaneel 
- twee versterkers 

Optioneel: geen techniek aanwezig? We kunnen zelf het nodige materiaal meenemen. 
Deze huurkosten zitten niet inbegrepen in de prijs. (meer info via info@dimlicht.be) 
 
Licht: 

- Sfeerlicht nemen we zelf mee 
- 2 stopcontacten en 2 verlengkabels nodig 
- Bij voorkeur: donkere zaal 

Optioneel: enkele (kleur)lichten op statief of lichteffecten die zorgen voor dat ietsje meer. 
 

 
 



	

	
	

www.																																.be	
 

4	

 
Biografie Dimlicht 

 
Dimlicht is een jong muzikaal ensemble dat de platgetreden paden verlaat en wil 
verrassen met nieuwe composities en producties. Zo geven ze jonge componisten de kans 
om hun werken te laten uitvoeren, brengen ze nieuw muziektheater en organiseren ze zelf 
evenementen. Daarnaast stappen ze graag mee in uiteenlopende projecten waar de 
flexibele bezetting van het ensemble tot zijn recht komt. 

Dimlicht waardeert ook de grote meesters en heeft werken van onder andere Beethoven, 
Schubert, Mahler en Prokofiev op het repertoire. Doordat Dimlicht geen vaste bezetting 
voor ogen houdt, is het ensemble in staat om zeer uiteenlopende werken te spelen. 
Steeds zoeken ze gemotiveerde jonge mensen op om elk project succesvol te maken. 

In september 2015 lanceerde Dimlicht haar eerste concertreeks ‘Victoria’, genaamd naar 
het nieuw geschreven werk van componist Ruben De Gheselle. De opname van deze 
compositie werd uitgezonden op radio Klara in het kader van de wedstrijd Supernova 
2016, waarvoor het ensemble genomineerd werd. In december 2015 ging ook 
‘Zwanenzang’ in première, een ontroerende muziektheatervoorstelling rond het thema 
dementie. In het najaar van 2017 startte een tweede concertreeks 'Schubertiade met 
Dimlicht', waarin Dimlicht het monumentale Octet in F van Franz Schubert uitvoert. In 
maart 2019 ging Rare Snuiters in première, een familievoorstelling geschikt voor kinderen 
met een visuele beperking. Met muziek, taal, voel- en geursensaties brengt Dimlicht een 
inclusief belevingsconcert in de zalen. 

Op 24 april 2016 vond in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk te Linkeroever de eerste editie van 
het Dimlichtfestival plaats. Dit festival is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden waar 
kamermuziek en andere disciplines rond woord en beeld een forum krijgen. Sinds de 
tweede editie in 2017 is het festival te gast in het MA’GO te Antwerpen en was er naast 
kamermuziek ook plaats voor fotografie, etskunst en een muzikaal atelier voor kinderen. In 
2020 staat een feestelijke vijfde editie gepland! 
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Biografie Sarah Van Overwaelle 

 
Sarah Van Overwaelle (1988, Aalst) studeerde in 2011 af als Master in het Drama aan het 
KASK, de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Gent. In 2009 maakte Sarah haar 
televisiedebuut als Paulien in de vtm-serie 'De Kotmadam'. Op Ketnet is ze te zien als 
‘Julie’ in ‘Welkom in de Wilton’. Ondertussen is Sarah ook theatermaakster waarbij ze zich 
vooral richt op theater voor kinderen. Zo speelde ze ondermeer in ‘Derwazeens’, de eerste 
productie van haar eigen kindertheater ‘De Nietjesfabriek’. Daarnaast kwam ze terecht bij 
Dimitri Leue in HETPALEIS voor de voorstelling ‘Armandus de Zoveelste’. In februari 2015 
richtte Sarah haar eigen theatergezelschap ‘Het WOLK’ op, waarmee ze focust op sterk 
beeldende voorstellingen met fantasie. Vandaag de dag toert Sarah Van Overwaelle rond 
met de nieuwe voorstellingen 'Stof'(6+) en ‘Nest’(8+). 
 
 
 

 
première Zwanenzang december 2015  



	

	
	

www.																																.be	
 

6	

 
Bijlage 

 

 


