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Tina Maerevoet (23) vond het zo jammer dat haar eindwerk, een jeugdboek bewerkt tot 
theaterstuk, slechts één keer zou worden vertoond voor publiek. Daarom stelde ze 
figurentheater De Maan voor om het op te nemen in hun programma, met succes. 
 

 

Tina met haar theaterfiguurtje. Eddy Van Ranst 

 

Tina studeerde dramatische kunsten aan het Lemmensinstituut in Leuven. 'Ik zocht voor mijn eindwerk een 

zekere houvast en ben daarom jeugdboeken beginnen te lezen met de idee er een van te bewerken tot theaterstuk', 

vertelt ze. 'Uiteindelijk viel mijn keuze op Deesje van Joke Van Leeuwen.' 

 

Het verhaal gaat over een jong meisje dat al haar tijd doorbrengt op haar kamer. Haar vader, ten einde raad, 

besluit haar naar haar halftante in de stad te sturen in de hoop dat ze daar wat losser komt. Maar onderweg loopt 

het helemaal mis en Deesje belandt van het ene avontuur in het andere.  

 

'Ik heb er voor gekozen om een raamverhaal rond het boekverhaal te maken', gaat Tina verder. 'Ik speel eigenlijk 

de mevrouw in de vestiaire voor de voorstelling zogezegd begint. En ik ben zeer benieuwd dus ik snuister in de 

jasjes en vind allerlei spulletjes. Zo begint mijn verhaal. Mijn karakter is een beetje wereldvreemd en dat wilde ik 

ook tot uiting brengen in het kostuum. Ik baseerde me op foto's van de kunstenares Loretta Lux. Mijn oma heeft 

op basis van zo'n foto mijn kleedje gemaakt.' 

 

Het stuk zoals Tina het voor haar eindwerk maakte, is niet bedoeld voor figurentheater. 'Daarom heb ik het 

aangepast', zegt ze. 'Delen van de tekst worden vervangen door beelden.' 

 

Stage 

 

Tina is geen grote onbekende bij De Maan. Ze liep in het Mechelse figurentheater stage en speelde vorig seizoen 

onder meer mee in de productie 'Ik wil een vis zijn'. Die wordt overigens dit najaar herhaald. 

 

Intussen geeft ze enkele uren per week les in Leuven, was ze al te zien bij de televisieserie Spoed en zien we haar 

binnenkort opduiken in Vermist. 'Als ik een ideale carrière kon uitstippelen zou ik liefst 40procent van de tijd 

voor theater werken, 40procent voor televisie en de overige 20procent les geven', zegt ze. 'Maar eigenlijk doe ik 

gewoon alles graag. Ik ben nog jong en besef zeer goed dat ik een ongelooflijke gelukzak ben met de kans die De 



Maan mij nu heeft gegeven.' 

 

Deesje bij figurentheater De Maan speelt op 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17 en 18november, telkens om 15uur. Inlichtingen 

en reserveren: www.demaan.be of 015-200.200 
 


