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Witloof heeft geen zon nodig!
Zo ne krop groeit
in een donker hoekske.
Het enige wat ‘t nodig heeft
is warmte
en vruchtbare aarde.
En als de aarde niet vruchtbaar genoeg is
dan moet ge uw best doen
om ze vruchtbaar te maken.

Move over, Jeroen Meus. In Le Chicon neemt nieuw talent
Maxime Waladi het roer achter het fornuis over. Waladi kruidt,
bakt, bereidt en serveert live zijn lievelingsgroente en onze
Vlaamse trots: het witloof. De jonge theatermaker, gecoacht
door Zouzou Ben Chikha, graaft in de multiculti grond van zijn
verleden, bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Wat
werpt hij van zich af en wat wenst hij te koesteren? Waladi gaat
op z’n witte Air Maxen op zoek naar zijn wortels en bindt de
strijd aan met zijn kwelgeesten.

Ga zitten, maak het je gemakkelijk, trek je schoenen uit als je
dat wil. Relax.

TEKST & REGIE Maxime Waladi, Zouzou Ben Chikha SPEL Maxime
Waladi PRODUCTIE Action Zoo Humain PARTNER NTGent MET DE
STEUN VAN Vlaamse overheid, Stad Gent

Bekijk de trailer van Le Chicon hier. 

LE CHICON

https://actionzoohumain.be/nl/productie/le-chicon


IN DE PERS 

Cutting Edge - 16.07.2018 

"De passages waarin Waladi zijn moeder of vader naspeelt, grijpen recht naar de keel. Hij is niet alleen een vlotte verteller, 
maar ook een uitstekende acteur."

Lees het volledige artikel.

Klara - 14.07.2018 

Maxime Waladi: "In Le Chicon ga ik op zoek naar mijn identiteit. Ik probeer het witte witloofkropke dat ik was en hoe ik ben 
opgevoed naast de zoektocht naar mijn wortel te leggen. Ik heb me heel vaak afgevraagd wat ik nu ben: dat kropke of die 
wortel?"

Beluister het interview.

http://www.cuttingedge.be/podiumexpo/action-zoo-humain-le-chicon
https://klara.be/le-chicon-0


Beste leerkracht,

Binnenkort ga je met je leerlingen kijken naar de
(jongeren)voorstelling Le Chicon van theatergezelschap
Action Zoo Humain: een ‘coming-of-age’-verhaal dat
vragen oproept rond culturele en individuele identiteit,
en de rol die hokjesdenken daarin speelt.

Maxime Waladi blikt terug op zijn zoektocht naar de
essentie van zijn multiculturele roots. Hij verplaatst zich
naar de leefwereld van zijn adolescente zelf en maakt
met zijn persoonlijke queeste een aantal universele
vraagstukken bespreekbaar.

Deze lesmap biedt je een leidraad om de jongeren voor
te bereiden op het theaterbezoek an sich en Le Chicon in
het bijzonder. Het is belangrijk dat ze weten wat ze
kunnen verwachten van het medium, maar evengoed
dat ze stilstaan bij de inhoud van de voorstelling en hoe
ze die beleefd hebben.

We wensen je alvast veel plezier bij de voorbereidingen
en het bijwonen van Le Chicon!

Vriendelijke groeten,

Maxime Waladi en Action Zoo Humain



INLEIDEND GESPREK 
OVER THEATER

Hebben je leerlingen weleens een voorstelling gezien, of wordt Le Chicon hun eerste
aanraking met de theaterwereld? Als ze weinig tot geen ervaring hebben met de
kunstvorm, is het zinvol om er even bij stil te staan. Welke eigenschappen schrijven ze zelf
toe aan theater(gezelschappen)? Hoe zien hun verwachtingen eruit?

Om van hun (eerste) theaterbezoek een ontspannende en leerrijke belevenis te maken,
helpt het om tijdens/aan het einde van het gesprek op een rij te zetten dat:

v alles wat je leerlingen zien (acteurs, kostuums, decoratie, licht) en horen (tekst,
muziek, geluid) tijdens de voorstelling betekenis toevoegt aan het verhaal. Met enkele
attributen wordt bijvoorbeeld gesuggereerd waar het verhaal zich afspeelt. Door het
gebruik van muziek kan dan weer een bijkomende – veelal emotionele – laag worden
gecreëerd.

v een theatergezelschap uit meer dan alleen spelers bestaat. Er worden verschillende
andere rollen ingevuld tijdens de voorbereidingen en het creatieproces van een
voorstelling: die van schrijver, regisseur, dramaturg, decorontwerper, kostuum-
ontwerper, geluidstechnieker, artistiek leider, zakelijk leider enzovoort.

Na de voorstelling kan je met je leerlingen terugblikken op dit gesprek. Wat hebben ze
gezien, wat hebben ze gehoord, en welke betekenis voegden die elementen toe aan het
verhaal van Maxime Waladi in Le Chicon?



OPDRACHTEN &
DENKOEFENINGEN

Zoals Maxime Waladi het witloof vond,
zoekt elke leerling een symbool voor de
omgeving waarin ze opgroeien.

Welk type symbolen gebruiken de meeste
leerlingen? Waarop zijn hun keuzes gebaseerd?
(Waarom) twijfelden ze?

De jongeren stellen zich om beurten aan
elkaar voor. Ze beslissen zelf hoelang ze
aan het woord blijven.

Waarom zijn de elementen die ze aanhalen (bv.
leeftijd, hobby’s, gezinssituatie) zo belangrijk
voor hen? Is dit hoe ze zichzelf zien, zichzelf
willen zien, door anderen gezien willen worden
of een combinatie? Wat zouden hun klasgenoten
toevoegen of weglaten?

De leerlingen vertellen wie hun
rolmodellen zijn, sinds wanneer en
waarom dat zo is.

Waarom hebben jongeren (nood aan)
rolmodellen? In welke mate gebruiken ze deze
bewondering om zichzelf te profileren? Wat
leren rolmodellen hen over hun eigen
identiteit?

De hele klas gaat in een aantal artikels
of tweets van politici of zoek naar
verdoken of manifeste (voor)oordelen.

Hoe ontstaan (voor)oordelen over bepaalde
(groepen) mensen? In welke mate zijn de
leerlingen hier zelf al mee geconfronteerd? Wat
betekent dit voor hun zelfperceptie?



NAGESPREK
MET MAXIME WALADI

Na de voorstelling gaat Maxime Waladi graag in
dialoog met jou en je leerlingen – zowel over de
vorm als over de inhoud van zijn monoloog. Wie
vragen heeft, kan hem die persoonlijk stellen.
Dit nagesprek duurt maximum 20 minuten en
sluit direct aan op Le Chicon, maar is niet
verplicht. Heb je interesse om hieraan deel te
nemen met je leerlingen, houd hier dan zeker
rekening mee in je planning!



Action Zoo Humain is de internationale performance- en theatergroep rond Chokri Ben Chikha
(theatermaker, performer, onderzoeker) en Hanne Boelaert (handelswetenschapper). Joline Vermeulen is
artistiek assistent en neemt de communicatie op zich. Verder maken Zouzou Ben Chikha (acteur,
theatermaker), Walid Ben Chikha (performer), Dahlia Pessemiers-Benamar (theatermaakster, actrice),
Marijke Pinoy (theatermaakster, actrice) en Maxime Waladi (theatermaker, acteur) deel uit van de
artistieke ploeg.

Action Zoo Humain gaat na in hoeverre theater direct kan ingrijpen op de werkelijkheid zonder daarbij
haar poëtische potentieel en zelfkritiek uit het oog te verliezen. Het gezelschap gebruikt hiervoor het
historische concept van de ‘zoo humain’ als (onder)zoek(s)instrument om etnische, religieuze,
nationalistische en economische conflictzones te bevragen.

Action Zoo Humain kiest er bewust voor om niet op te gaan in een groter geheel om zo op te treden als
bruggenbouwer tussen kunstenaars en academici, de artistieke en de sociaal-artistieke sector, jonge
talenten en experts, individuele artiesten en cultuurhuizen.

Action Zoo Humain vertrekt vanuit de lokale, grootstedelijke superdiversiteit en stimuleert en ontwikkelt
internationale samenwerkingen met zowel autonome kunstenaars als organisaties.


