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t o e g a n k e l i j k h e i d

Theater Amsterdam maakt voorstelling ANNE 

met uniek vertaalsysteem toegankelijk voor 

doven en slechthorenden 

Theater Amsterdam heeft voor de theatervoorstelling ANNE, een toneelstuk over het leven 

van Anne Frank, een vertaalsysteem ontwikkeld voor buitenlandse bezoekers. De teksten 

zijn echter ook beschikbaar gemaakt in het Nederlands, waardoor ook doven en slechtho-

renden de voorstelling goed kunnen volgen. De teksten van de voorstelling kunnen via een 

tablet, die in een steun aan de theaterstoel is bevestigd, worden gevolgd in het Nederlands 

(en zeven andere talen). 

De NVVS, en ook de samen-
werkingsverbanden SOAP! 
(ondertiteling) en Signaal 

(toegankelijkheid) zijn uiteraard zeer 
te spreken over dit initiatief. Het is 
immers helaas niet vanzelfsprekend 
dat er bij theatervoorstellingen ook 
aan doven en slechthorenden wordt 
gedacht. Theaterdirecteur Peter 
Voortman: “Theater Amsterdam werkt 
nauw samen met het Anne Frank 
Fonds, haar maatschappelijke partner 
UNICEF en educatieve partner het 
Joods Historisch Museum om met de 
bijzondere theatervoorstelling ANNE 
een breed en ook nieuw publiek te 
bereiken. Eén van de manieren waarop 
dat gebeurt, is de invoering van een 
uniek vertaalsysteem, waarbij het 
publiek via een beschikbaar gestelde 
tablet in maar liefst acht talen ‘live’ 

via ondertiteling de voorstelling kan 
volgen. Daarnaast kan men via een 
audiokanaal het theaterstuk in Engelse 
of Duitse gesproken taal beluisteren.” 

Deze service kan (in principe) aan 
alle bezoekers (1101 stoelen maximale 
capaciteit) worden aangeboden. “De 
eerste reacties van gebruikers van het 
systeem, zowel buitenlandse gasten 
als dove bezoekers, waren zeer lovend. 
Inmiddels zijn ook de eerste veelbelo-
vende testen gedaan om het audiosy-
steem geschikt te maken voor slecht-
horenden, waarbij het audiosignaal uit 
de zaal via de ter beschikking gestelde 
tablet als een modern ringleidingsy-
steem kan worden gebruikt”, vertelt 
Carolien Overgaauw, die het project 
rond het vertaalsysteem begeleidt.

Gebruikersvriendelijk
Bij de ontwikkeling van het systeem 
is goed geluisterd naar de wensen en 
suggesties van potentiële gebruikers. 
Zo heeft een delegatie van de NVVS 
recentelijk het systeem mogen testen 
en heeft men daarbij waardevolle sug-
gesties en tips gegeven om het vertaal- 
cq. ringleidingsysteem te perfectione-

ren en nog gebruikersvriendelijker te 
maken. 

Pierre Demacker en Ben Schut (en 
anderen) waren namens de NVVS aan-
wezig bij het testen van het systeem. 
Hieronder hun reacties:
Pierre: “Het was een mooie show en 
unieke ervaringen op het gebied van 
toegankelijkheid voor slechthorenden. 
Met een all surround audio in de zaal 
had ik een perfect spraakverstaan, 
minstens zo goed als met de beste 
ringleiding. Waardering; een 10!”
Ben: “Het ondertitelsysteem is vrij-
wel perfect. Een nationale primeur. 
Uit alles blijkt dat Theater Amsterdam 
ook de laatste imperfecties weg wil 
hebben. Hier wordt de bezoeker seri-
eus genomen. En dus ook de dove en/
of slechthorende bezoeker. Er komt 
nog een ringleiding. Verder misschien 
nog een paar kleine wensen: werken 
met kleuren zodat de lezer weet wie 
wat zegt en niet alleen tekst ondertite-
len, maar ook andere podiumgeluiden 
tussen haakjes vermelden. Tip voor de 
bezoeker: ga niet vooraan, maar wat 
meer naar achteren zitten; je hebt dan 
een beter overzicht.”

 'Hier wordt ook de 

dove of slechthorende 

bezoeker serieus 

genomen'
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Theater Amsterdam heeft aangegeven aan deze opmerkin-
gen te werken. Theaterbezoekers die slechthorend of doof 
zijn, kunnen in Theater Amsterdam binnenkort en praktisch 
zonder beperkingen gaan genieten van de unieke, multi-
mediale voorstelling ANNE. De productie van de theater-
voorstelling ANNE heeft de NVVS bovendien benaderd met 
de vraag of we willen kijken naar de ringleiding in de thea-
terzaal. De Commissie Toegankelijkheid gaat hiermee aan 
de slag.

Voor meer informatie http://www.theateramsterdam.nl/nl/
meertalig-vertaalsysteem. Daar is ook een filmpje beschik-
baar met een korte uitleg van het vertaal- annex ondertitel-
systeem. 

Over ANNE
ANNE is een theatervoorstelling over het leven van Anne 
Frank. U ziet niet alleen de twee lange jaren die Anne met 
haar familie en de overige onderduikers in het Achterhuis 
doorbracht, maar wat ook daarvoor en daarna gebeurde. In 

een levensgroot decor komen Annes woorden, die zo tref-
fend de spanning en tragiek van haar bestaan weergeven, tot 
leven. Zo ervaren de toeschouwers hoe een eenzaam meisje 
tegen alle verdrukking in opgroeit tot jonge vrouw en geta-
lenteerd schrijfster. 

ANNE is de eerste theatervoorstelling over Anne Frank die 
is gebaseerd op alle versies van haar dagboeken, zowel de 
ongecensureerde als de door Anne zelf bewerkte versie en is 
te zien in het nieuw gebouwde Theater Amsterdam. ANNE 
kwam tot stand op initiatief van en in samenwerking met 
het Anne Frank Fonds in Bazel. Dit door Otto Frank opge-
richte fonds is universeel erfgenaam van de familie Frank. 
Het zet de inkomsten die uit de nalatenschap voortvloeien in 
voor educatieve en charitatieve doeleinden overal ter wereld.

Kijk voor meer informatie en kaarten op www.theateramsterdam.nl. 
Het reserveren van de tablet kan tijdens het online bestellen, maar 
ook nog in het theater zelf.

Theaterbezoekers die slechthorend of doof zijn, kunnen in Theater Amsterdam binnenkort en praktisch zonder beperkingen gaan genieten van de unieke, 

multimediale voorstelling ANNE.
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