
SMART 
MATZER Theaterproducties & 

Stichting Yannick presenteren

een  

meeslepend 

verhaal over 

afleiding in het 

verkeer

Een doodgewone man leidt een doodgewoon leven.  

Op een doodgewone dag doet hij doodgewone dingen.  

Hoewel, niet iedereen doet iets met kokkels, in Zeeland.  

Niet iedereen praat in zoveel zijsporen.  

Niet iedereen overkomt wat hem overkomt, wat hij veroorzaakt, 

waardoor dat ene woord een heel andere betekenis krijgt… 
 
In een scherpe, humorvolle en aangrijpende tekst belicht schrijver 

Peter De Graef het perspectief van een doodgewoon mens, iemand 

als wij. Die in een onbewaakt ogenblik het ergste veroorzaakt. Smart 

is een voorstelling over en voor ons allemaal. Noodzakelijk omdat bij 

elk van ons een ongeluk in een klein hoekje kan zitten. 
 

Na de voorstelling volgt een interactief gesprek met het publiek met 

als thema ‘afleiding in het verkeer’.



MATZER & Stichting Yannick  

MATZER 
 

Sinds 2005 maakt MATZER theatervoorstellingen onder leiding van regisseur 

en artistiek directeur Madeleine Matzer. Haar voorstellingen zijn verzoenend 

en confronterend. Dichtbij en poëtisch. Altijd autonoom en maatschappelijk 

betrokken. MATZER maakt theater met een grote zeggingskracht over actuele 

en relevante onderwerpen. Hierdoor slaagt het gezelschap erin verbindingen 

te leggen met partners uit diverse domeinen en een breed publiek te bereiken.   

 
 

Stichting Yannick 
 

In maart 2016 overleed de 21-jarige Yannick Frijns nadat zij werd aangereden 

door een automobiliste, die volgens het Openbaar Ministerie was afgeleid 

door het gebruik van haar smartphone. Na haar zinloze dood richtten haar 

ouders Stichting Yannick op. Een organisatie actief op het gebied van bewust -

wording, preventie en wet- en regelgeving m.b.t. de risico’s van het gebruik 

van smartphones tijdens verkeersdeelname. 

 
 

Smart 
 

Omdat het gebruik van mobiele devices te vaak leidt tot ongelukken in het 

verkeer en een moment van onachtzaamheid levens kan kosten en ver -

woesten, hebben Stichting Yannick en MATZER Theaterproducties de handen 

ineengeslagen. Samen maken zij dit actuele thema invoelbaar en bespreek -

baar, via een theatervoorstelling die als uitgangspunt heeft ‘afleiding in het 

verkeer’. De gelauwerde Vlaamse theaterauteur Peter De Graef schreef een 

rake en humoristische tekst, Madeleine maakt er een pakkende voorstelling 

van. Smart wordt gespeeld door acteur Gürkan Küçüksentürk en de 

muziek is van de hand van componist Helge Slikker.

SMART 

Wil je regisseur Madeleine Matzer 

horen vertellen over Smart? Scan 

de QR-code: 

 
 
CREDITS 

Tekst: Peter De Graef 
Regie: Madeleine Matzer  
Spel: Gürkan Küçüksentürk 
Composities: Helge Slikker 

............................................................. 

 
WANNEER  
Première maart 2022 

Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch 

Te boeken vanaf februari 2022 

............................................................. 

 
WAAR  
Op de werkvloer bij organisaties, in 

theaters en op andere locaties 

............................................................. 

 
DETAILS  
Speelduur: ca. 45 minuten  

(excl. nagesprek) 

Capaciteit: ca. 25 - 100 personen 

............................................................. 

 
MEER INFO EN CONTACT  
www.matzer.org  

info@matzer.org 

............................................................. 
 



Een partnership dat raakt

Via dit theaterproject vragen Stichting 

Yannick en MATZER op een bijzondere 

manier aandacht voor het onder  werp 

‘afleiding in het verkeer en op de 

werkvloer’. Een thema dat voor veel 

organisaties relevant en actueel is.  

 

Ook u kunt zich als organisatie 

verbinden aan dit project. Dat kan op 

verschillende manieren; als partner, 

ambassadeur of als afnemer van de 

voorstelling. Graag gaan wij met u in 

gesprek over de diverse mogelijkheden 

rondom deze voorstelling, die bewust -

wording en gedragsverandering in gang 

kan zetten, en uw organisatie verkeers -

veiliger kan maken. 

 
 

 

  

Randprogramma 
 

Naast de voorstelling worden de 

volgende aanvullende activiteiten  

en materialen aangeboden:  

 
Nagesprek 

Na afloop van de voorstelling volgt een 

interactief nagesprek met het publiek.  

 
Trainingen 

In samenwerking met Stichting Yannick 

en andere partners bieden we aan -

vullende trainingen aan.  Deze kunnen 

desgewenst geheel op maat worden 

gemaakt voor uw organisatie. 

 
Educatief materiaal 
Er is ook educatief materiaal in ont-

wik keling ter ondersteuning van de 

voorstelling en het thema ‘afleiding in 

het verkeer’.  

---------------------------------
 

De pers over eerdere voor -

stellingen van MATZER:  
 

“Deze voorstelling gaat  

ons allemaal aan”  

(★★★★) Theaterkrant.nl 

over Niemand wacht op je  
 
““...op een prettige manier 

lichtzinnig: licht en zinnig”  

(★★★★) Trouw over  

Stil de tijd 

 
--------------------------------- 
 

.............................................................
 

Binnenkort online: 

projectSmartopweg.nl 
.............................................................

........................................................ 

Voor meer informatie over de 

samen werkingsmogelijkheden 

rondom Smart kunt u contact 

opnemen met Marieke Simons 

via: marieke@matzer.org of  

06-33 04 11 02. 
........................................................



SMART | Trots op onze partners

MATZER Theaterproducties 

Boschdijkstraat 45 

5211VD ’s-Hertogen bosch 

info@matzer.org 

www.matzer.org 

 

 

Hoofdsponsor

Partners 

Smart wordt mede mogelijk gemaakt door: 

MATZER wordt meerjarig  

ondersteund door:


