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VOOR PROFESSIONALS IN
HET GEVANGENISWEZEN

EEN BIJZONDERE
EXPERIENCE



OVER DE
VOORSTELLING



"Een ervaring rijker naar huis"

"De onderlinge band, de stress, het
respect naar elkaar, het in de knoop

zitten en de dingen die buiten spelen.
Ik hing aan hun lippen’’
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Dit jaar staat het bijzondere en waargebeurde verhaal van

Mohamed T. centraal. Mohamed groeit op als enige

‘allochtoon’ in een volledig witte omgeving en komt vanaf

jonge leeftijd in aanraking met vormen van uitsluiting. Het

duurt niet lang voordat zijn frustraties omslaan in woede.

Woede die hij gaat botvieren op zijn omgeving. Woede dat

hem aanzet tot verkeerde keuzes. Op 18-jarige leeftijd

wordt hij opgepakt voor een zwaar misdrijf en krijgt hij van

de rechter een gevangenisstraf van 5,5 jaar opgelegd. Een

harde tijd waarin Mohamed steeds verder verwijderd raakt

van de maatschappij en van zichzelf. Eenmaal buiten, valt

hij weer terug in het criminele circuit, alsof er niets is

gebeurd. En dan gebeurt er iets bijzonders. Door een

doorslaggevende situatie (ja, dit verklappen we pas als je

komt kijken!) komt Mohamed tot een belangrijk inzicht en

besluit hij zijn hele leven om te gooien. Maar zo makkelijk

gaat dat nog niet…

Dit jaar laten we op emotionerende en spannende wijze

zien hoe uitsluiting aan de basis kan liggen van een leven

in de criminaliteit. Een voorstelling over het proces van

opgroeien-misdaad-veroordeling-gevangenschap en

terugkeer. Dit keer geen monoloog, maar een constructief

en kritisch dialoog tussen gedetineerden en

gevangenispersoneel. Een dialoog waarin we elkaar de

ruimte geven om ons echt te uiten over dat wat voor ons

van belang is.

WE’RE BACK! NA TWEE
SUCCESVOLLE EDITIES IS
HET TIJD VOOR DEEL 3!

Regie: Kasper Kapteijn
Scenario: Christine Otten
Lengte: 80 minuten

Producent: Daniel Krikke
Productiehuis: Ideefix Film & Media
Cast: Mike Libanon, Susan Mailaika Bailey,
Patrick Ribeiro.

"Theatervoorstelling 'Gevangenis
Monologen' daagt je uit na te

denken."

GEVANGENIS
MONOLOGEN 3 



''IK BEN NIET DE ENIGE MET ZO'N
VERHAAL. EN JUIST DAAROM
MOET JE ERNAAR LUISTEREN”.

- MOHAMED TEERI

GEBASEERD OP HET
WAARGEBEURDE
VERHAAL VAN
MOHAMED TEERI.
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Op 2-jarige leeftijd is Mohamed met zijn ouders en broertjes en zusjes uit de oorlog
van Somalië naar Nederland gevlucht. Hij wordt als kind al aangesproken op zijn
huidskleur. Het trauma van de gedwongen migratie is groot, vooral voor zijn moeder
die altijd angstig is gebleven. Als Mohamed 6 is, scheiden zijn ouders en groeit hij
verder op in armoede, zonder vader. Ondanks zijn VWO-uitslag moet hij naar het
MAVO. Mohamed wordt ook daar als allochtoon behandeld en voelt zich nergens thuis.
Hij voelt zich overal uitgesloten en ziet geen uitweg. Hij ontwikkelt woede, die wordt
botgevierd op anderen, ook op de politie. Van kleine criminaliteit komt het op zijn 18e
tot een gewapende overval, waarvoor hij een gevangenisstraf krijgt van 5,5 jaar.  

Ondanks Mo's pogingen om uit de criminaliteit te blijven, belandt hij opnieuw in het
criminele circuit, dit keer in de drugs. Mohamed is inmiddels op vrije voeten en
ondanks de verlokkingen van de drugshandel begint hij nu zijn eigen bedrijf; hij wil
jongeren zoals hij zelf helpen. Door zijn betrokkenheid bij de Gevangenis Monologen 3
kan hij gedetineerden laten zien dat ze niet alleen zijn in hun weg naar re-integratie
en laat hij de professionals binnen het gevangeniswezen zien hoe moeilijk het is om
succesvol te re-integreren binnen de huidige wettelijke kaders en wat daadwerkelijk
nodig was volgens hem om dit goed te doen.

https://www.canva.com/design/DAFTPVSOz9Y/edit


CAST & CREW



CAST

MIKE LIBANON

PATRICK RIBEIRO

Mike is een geliefd en bekend acteur van TV. Sinds 1992 is hij
actief en speelt rollen in bekende Nederlandse series,
waaronder de succesvolle BNN VARA serie ‘Oogappels’. Hij
was ook te zien in ‘Bureau Kruislaan’ en schitterde in
‘Bloedverwanten’ en de serie ‘Fashion Planet’. Verder had hij
een rol in ‘Celblok H’. Natuurlijk was Mike ook te zien op het
podium, waaronder de voorstelling ‘Woiski vs. Woiski’ en
‘Blackface’ van Orkater Theater én ‘Mama Medea’ van
Theatergroep Suburbia. Mike zal de rol van de vader van
Mohamed T vertolken. 

SUSAN MALAIKA BAILEY

De Brits- Curaçaose Susan Malaika Bailey ontdekte al op
jonge leeftijd haar liefde voor muziek en talent voor het
vertellen van verhalen. Haar carrière nam een vlucht in 2012.
Met haar band ‘Bombilate’ veroverde ze als snel de
Nederlandse podia en muziekfestivals. 
Eind 2018 was haar internationale debuut in het toneelstuk
‘Greaseman’ van het Amsterdamse theatergezelschap 't
Volksoperahuis. Bij Theater Luna Blou scoorde ze hoog met
haar innemende acteerstijl en muzikale talent. Susan zal je
betoveren met haar zuivere en rauwe stem en vertolkt de rol
van de moeder van Mohamed T. 

Patrick is een jonge talentvolle acteur, maker & Spoken Word
artist. Als multidisciplinaire artiest vindt hij het belangrijk om
maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar te maken met
zijn werk. Zijn eigen heftige jeugd maakt dat hij mensen ziet,
die anders over het hoofd worden gezien. Daardoor kent hij
de worsteling van de jongens van de straat als geen ander.
Recent ontwikkelde hij een eigen succesvolle
autobiografische theatervoorstelling in Rotterdam. En nu
vertaalt hij het verhaal van Mohamed Teeri, een rol waar hij
halsreikend naar uit kijkt. 
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CREW

CHRISTINE OTTENKASPER KAPTEIJN

FRANCOIS PIENEMAN

SCENARIOREGIE

PRODUCENTPRODUCENT PRODUCENT
DANIEL KRIKKE SORAYA BAKHTALI

Christine Otten is auteur (De laatste dichters; We hadden
liefde, we hadden wapens) en bedenker en schrijver van de
Gevangenis Monologen. Haar laatste roman Een van ons
(2020) inspireerde ze op haar ervaringen als schrijfcoach in
de gevangenis. Het concept Gevangenis Monologen komt
voort uit de samenwerking met twee deelnemers aan een
schrijfgroep die iets positiefs met hun verhaal wilden doen.
De kracht van Gevangenis Monologen 3 ligt in de
gelaagdheid van de dialogen: indringende gesprekken
waarin het onzegbare invoelbaar wordt gemaakt.

Kasper Kapteijn staat ook dit keer aan het roer van deze 3e
editie van Gevangenis Monologen. Sinds zijn afstuderen
aan de Toneelschool Amsterdam, regisseert hij
muziektheater, monologen en locatietheater. Kasper
werkte bij productiehuizen en gezelschappen door het
hele land. Kasper creëert indrukwekkend theater met sterk
en overtuigend acteerwerk. En ook dit keer een
voorstelling die je als publiek aan het denken zet. Naast
zijn werk als regisseur deelt hij zijn talent en ervaring met
een nieuwe lichting jonge makers op de
Schrijversvakschool.

Met meer dan 15 jaar ervaring in het
produceren van films, theater en
impact campagnes weet François als
geen ander hoe één verhaal het
verschil kan maken. Zijn fictiefilms en
documentaires werden geselecteerd
voor gerenommeerde internationale
filmfestivals en wonnen tal van prijzen.
Naast zijn werk als producer, werkt hij
als bestuurslid van de Stichting
PrisonLAW, een stichting die opkomt
voor Nederlandse gedetineerden in het
buitenland. 

Daniël Krikke produceerde Gevangenis
Monologen I en II en zal ook dit keer
ervoor zorgen dat deze 3e editie een
succes wordt. Daniël is opgeleid als
filmmaker en maakte de documentaires
‘Scared of Revolution’ en ‘Bruce’ , die
beiden te zien waren op het IDFA.
Sinds zijn jeugd verdiept Daniël zich in
de wereld van detentie, strafrecht en
re-integratie. En dat zie je terug in het
resultaat: Daniel weet als geen ander
hoe hij een groot publiek kan bereiken
met inspirerende projecten.

Soraya (jurist, filmproducent en nu ook
theaterproducent!) zal dit jaar de
productie van Gevangenis Monologen 3
verzorgen en inhoudelijk betrokken zijn
bij de randprogrammering en
bewustwordingscampagne. Een
combinatie van sterk leiderschap en
maatschappelijke betrokkenheid. 
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THEMA'S



De gezamenlijke maatschappelijke opgave van de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de gemeenten en
de reclassering is om samen te werken aan een
succesvolle re-integratie van justitiabelen. Dit doen
zij door hen optimaal voor te bereiden op terugkeer
naar de maatschappij. Daarnaast dienen de partijen
de recidive terug te dringen en een veilige
samenleving te borgen. Dat doen zij door vroegtijdig
(bij aanvang en tijdens de vrijheidsbeneming en als
het kan al daarvoor) en waar mogelijk en nodig de
inzet te bundelen, en door het betrekken van onder
andere de politie, het OM, de zorg en
vrijwilligersorganisaties. In deze maatschappelijke
opgave dienen zij oog te hebben voor de belangen
van slachtoffers, mogelijke nabestaanden en de
samenleving. Met het nieuwe bestuurlijk akkoord uit
2019 geven deze partijen uitdrukking aan de
gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning
voor een succesvolle re-integratie van
(ex-)justitiabelen, zonder afbreuk te doen aan de
eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele zelf.
Hij of zij krijgt de kans actief te werken aan een
beter en delictvrij leven na de vrijheidsbeneming.
Het artistieke team van Gevangenis Monologen 3
steunt deze aanpak volledig maar blijft een
objectieve en kritische blik bieden tijdens de
voorstelling en het nagesprek. Waar moeten we
extra op letten in deze vorm van samenwerking,
zorg en ondersteuning? En waar gaat het alsnog
vaak fout? En waar is de stem van de justitiabele in
dit alles?

Steeds meer mensen – jong en oud – vallen buiten
de boot, onbegrepen en niet gehoord door de
maatschappij en het overheidssysteem dat ze juist
zou moeten helpen. Ze ervaren uitsluiting; een diep
menselijk dilemma, dat aan de basis ligt van vele
problematieken binnen de doelgroep
(ex-)justitiabelen. De Gevangenis Monologen 3 laat
zien hoe uitsluiting kan leiden tot criminele keuzes
en hoe het invloed heeft op de complexiteit van re-
integratie en het psychologisch herstel van (ex-)
justitiabelen. 

Gevangenis Monologen 3 draagt bij aan het herstel
van de vertrouwensband tussen justitiabelen en
professionals door te laten zien en voelen dat
vertrouwen aan de basis ligt in het werken met
gedetineerden. De mens wordt centraal gesteld in
Gevangenis Monologen 3 om de wederzijdse
herkenning en erkenning tussen de gedetineerden en
professionals te stimuleren. De voorstelling belicht
het belang van de vertrouwensband tussen PIW’er en
gedetineerden, tussen PIW’er en directeur, tussen
casemanager en justitiabele en tussen het
gevangenissysteem en de samenleving. Met de
nieuwe wet Straffen en Beschermen die dit jaar in
werking gesteld wordt, doorbreken we het jarenlange
taboe dat er niet over het delict gesproken mag
worden en hoe iemand daartoe is gekomen. Is dit
voor professionals en gedetineerden een brug te ver?
En wat is er voor nodig om dit goed te doen?

UITSLUITING

KANSEN BIEDEN VOOR RE-INTEGRATIE

VERTROUWEN
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THEMA'S



EEN UNIEKE
VOORSTELLING 
OM NIET TE
VERGETEN



Gevangenis Monologen 3 is een unieke voorstelling van en voor (ex-)gedetineerden en

professionals om hen een stem te geven en tegelijkertijd serieus te laten reflecteren op de

eigen rol. We zijn objectief en kritisch en bieden handvatten voor gedetineerden om zich te

herstellen en beter te re-integreren. Daarnaast biedt de voorstelling handvatten voor

professionals om zorg beter te mobiliseren en het werk beter te doen door meer inzicht te

verkrijgen in de wereld van de gedetineerde burger.

Gevangenis Monologen 3 geeft zo alle betrokkenen stof tot nadenken. Van beleidsmakers

tot aan Piw’ers, van minister tot en aan de casemanager. Van gedetineerde tot aan de

reclasseringsmedewerker. Deze keer bieden wij organisaties na afloop van de voorstelling

een podium om een constructief dialoog te starten tussen ervaringsdeskundigen en

professionals om aan te tonen hoe belangrijk het is om in dialoog te blijven met elkaar,

waarbij de opvattingen en gevoelens van de gedetineerde centraal wordt gesteld gedurende

het hersteltraject en hoe dit leidt tot begrip, vertrouwen en herstel. Niet zomaar een

nagesprek, dit keer een constructief dialoog tussen alle betrokkenen.

UNIEKE
VOORSTELLING
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VOORSTELLINGEN
VOOR ORGANISATIES

25 FEBRUARI

03 MAART

11 MAART

24 MAART18 MAART

17 FEBRUARI 24 FEBRUARI

02 MAART 04 MAART

10 MAART 17 MAART

25 MAART

23 MAART

31 MAART 1 APRIL

19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam 19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam 19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam 19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam

19:00 NDSM Theater Amsterdam 19:00 NDSM Theater Amsterdam

Zaterdag

Vrijdag

Zaterdag

VrijdagZaterdag

Vrijdag Vrijdag

Donderdag Zaterdag

vrijdag Vrijdag

Zaterdag

Donderdag

Vrijdag Zaterdag

6 APRIL
19:00 NDSM Theater Amsterdam

Donderdag

7 APRIL
19:00 NDSM Theater Amsterdam

Vrijdag

8 APRIL
19:00 NDSM Theater Amsterdam

Zaterdag
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Het is nu mogelijk om met uw organisatie naar De Gevangenis Monologen 3 te

komen. Het ultieme bedrijfsuitje. Inspirerend, leerzaam en urgent. Dit kan in de

periode februari tot april 2023. Neem vandaag nog contact met ons op om de

beschikbare data door te nemen en de mogelijkheden te bespreken. 

Gevangenis Monologen 3 wordt ontwikkeld door Ideefix in samenwerking met

de Dienst Justitiële Inrichtingen. 

WILT U MET UW
ORGANISATIE NAAR
DE GEVANGENIS
MONOLOGEN 3
KOMEN?

PRODUCENT
DANIEL KRIKKE

BEZOEKADRES INFORMATIE

+31 6 527 62 620
Daniel@ideefixfilm.com

Henri Polaklaan 12 C/D
1018 CS Amsterdam
Nederland

WWW.GEVANGENISMONOLOGEN.NL

NEEM GERUST CONTACT OP.







NU BESCHIKBAAR
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