
PluBo bestaat sinds 2000. De theatergroep voor spelers met een verstandelijke beperking 
begon ooit op zolder bij het Nijmeegse koffiehuis Coffyn. Sinds enkele jaren heeft PluBo een 
nieuwe thuishaven gevonden bij De Lindenberg, Huis voor de Kunsten in Nijmegen. In de loop 
der jaren hebben de spelers een groot repertoire opgebouwd en veel populaire voorstellingen 
verzorgd. Recente producties zijn ‘Lekker Buitje’, ‘Heen & Weer’, ‘Circus Imazjien’ en de 
improvisatievoorstelling ‘Pssst...!’ 

Neem voor meer informatie, boekingen en een offerte contact op met:

Theatergroep PluBo 
Postadres: Repetitieadres:
Postbus 578 De Lindenberg
6500 AN Nijmegen Ridderstraat 23, Nijmegen
 
T  06 - 38 53 52 52
I  www.plubo.nl
E  plubo@pluryn.nl

Een schat aan ervaring Contact

Om bij PluBo te spelen is geen ervaring met 
toneelspelen vereist. Belangrijk is dat spelers 
willen optreden voor publiek en het leuk vinden 
om een rol te spelen. Zij treden desgewenst ook 
graag op in de avonduren en het weekend.

Tijdens de repetities studeren de acteurs 
niet alleen een rol in. Er is ook aandacht voor 
improvisatie, stemvorming, houding en beweging, 
fantasieontwikkeling en samenwerking.
De repetities zijn: maandag van 9.00-16.00 uur  
en vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Zelf toneel spelen 
bij PluBo

PluBo is een initiatief van Pluryn…
Pluryn ondersteunt mensen met een beperking 
en/of complexe problematiek bij het vergroten 
van kansen op een gelijkwaardige plek in de 
samenleving. Meer informatie: www.pluryn.nl

Voorstellingen, 
Workshops en 

Welkomsttheater
‘PluBo is een theatergroep, 
maar geen alledaagse...’
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Een bijzonder idee voor workshops 
en evenementen

Zoekt uw bedrijf een theatergroep voor een bijzonder evenement? Of wilt u als docent uw studenten 
laten ervaren hoe het is om met mensen met een verstandelijke beperking te werken? PluBo is 
precies wat u zoekt. Want PluBo is een theatergroep, maar geen alledaagse...

De theatergroep is een initiatief van Pluryn en heeft De Lindenberg, Huis voor de Kunsten in Nijmegen 
als thuishaven. De groep heeft inmiddels een uitgebreid repertoire op zijn naam staan.

Wilt u een voorstelling op maat voor uw evenement? 
Vraag PluBo. Het flexibele collage-theater van PluBo 
leent zich hier uitstekend voor. De spelers kunnen putten 
uit een uitgebreid repertoire van rake scènes. 
Zo kort of uitgebreid als u wenst. Als u dat wilt,
kan de groep ook inspelen op de actualiteit. 

Collage-theater

Zoekt u een origineel idee voor een bedrijfsuitje? Of bent u docent op het basisonderwijs,  
mbo of hbo? De voorstellingen van PluBo zijn een uitstekende manier om kennis te maken 
met spelers met een verstandelijke beperking. In onze workshops spelen we voor, maar vooral 
met u ons Beeldentheater. Dit is een interactieve en laagdrempelige theatervorm die geschikt 
is voor jong en oud.

Beeldentheater ofwel Inspringtheater is een improvisatietechniek. Een speler beeldt een situatie uit. 
Een tweede speler reageert intuïtief op dat beeld. Beide spelers vormen zo samen een nieuw beeld. 
Vanuit deze situaties ontstaan spontaan bewegende scenes.

Workshops

Wat is beeldentheater?

De groep treedt regelmatig op locatie op: congressen, symposia, recepties 
en openingen. De PluBox is bijvoorbeeld zeer geschikt als welkomsttheater: 
een levende jukebox staat garant voor puur amusement. Het publiek kan op 
de knop drukken en er komt muziek uit. 

PluBox

‘Workshops van en met PluBo: 
een bijzondere en inspirerende ervaring’
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