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De Lawei neemt dit jaar wederom deel aan Theater Na de Dam 

We willen samen herdenken, ook nu. Juist nu. Daarom neemt Schouwburg De Lawei ook dit jaar deel aan het 
project Theater na de Dam op 4 mei. Onder leiding van theatermaker Lisa Groot Haar verdiepen jongeren uit 
Drachten zich in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Theatermaker Lisa Groot Haar vertrekt dit jaar vanuit de behoefte aan contact en verbinding. Door de 
coronacrisis is hier meer dan ooit behoefte aan en ervaren we hoe noodzakelijk contact met onze medemens is. 
Zo stelt ze: “Elkaar ontmoeten, herkenning in elkaar vinden en van gedachten wisselen: daar word je wereld een 
stukje groter van.” Dit is haar vertrekpunt voor Theater Na de Dam 2021. 
 
De jonge Drachtsters ontmoeten ieder een oudere Drachtster die de oorlog heeft meegemaakt. Ze praten over 
eenzaamheid, verbondenheid en herdenken. Geïnspireerd door deze ontmoetingen maken de jongeren ieder een 
1 op 1 performance, die ze op 4 mei met het publiek gaan delen op speciaal hiervoor gemaakte bankjes in de 
buitenlucht.  
 
Wat is Theater Na de Dam? 
 
Het project Theater Na de Dam gaat om het doorgeven van en reflecteren op verhalen van de oudste generatie 
aan jongere generaties met als doelstelling om 4 mei van extra betekenis te voorzien. Ruim 500 jongeren zetten 
zich in voor 43 projecten door heel Nederland tijdens deze twaalfde editie. Normaliter mondt het project uit in een 
voorstelling na afloop van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. In verband met de maatregelen rondom het 
coronavirus is er ruimte ontstaan voor nieuwe presentatievormen en wordt er gebroken met theatertradities. 
Gebaseerd op digitale gesprekken en briefwisselingen tussen jongeren en ouderen over de oorlog wordt - in veel 
verschillende vormen - iets waardevols gemaakt en staan we niet alleen stil bij het verleden, maar ook bij de 
complexe tijd waarin we nu leven. 
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Niet voor publicatie: Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Lisa Groot Haar via 

lisagroothaar@gmail.com. 
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