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Anaïs, Joren, Bram en Pauline beleven als een hechte vriendengroep hun zotte tienerjaren. Maar wanneer 
twijfel, verbeelding en werkelijkheid in elkaar overvloeien komen hun vriendschappen en liefdesrelaties 
onder druk te staan. En dan wordt plots het levenloze lichaam van Anaïs gevonden… Wat is er gebeurd? 
Wat brengt iemand er toe zichzelf van het leven te beroven? En wat heeft de liefde hiermee te maken? 
 

“Othello – In de naam van de liefde” is een eigenzinnige en   
moderne interpretatie van de tragedie van William                
Shakespeare uit 1603. Met herkenbare gevoelens als liefde, 
jaloezie, ambitie en wraak wordt een parallel gelegd tussen 
een aangekondigde dood en wat het leven het leven waard 
maakt!  
 

Met “Othello – In de naam van de liefde” zet de Camerata-groep verder in op cultuurparticipatie voor 
scholieren en studenten. Want niet alleen biedt onze scholenwerking de mogelijkheid aan scholen en   
andere onderwijsvormen om onze  reguliere voorstelling bij te wonen aan gereduceerde prijzen, steeds 
meer worden er podiumproducties speciaal gecreëerd naar de leefwereld van  jongeren. Onze vorige   
jongeren educatieve voorstelling “Wit Satijn” heeft intussen de kaap van 55 opvoeringen overstegen. 
 

Geïnteresseerd in deze voorstelling? Leer ons gerust kennen! 
 

• Schrijf je in voor de prospectievoorstelling op 31/03/2023 in GC De Pit (Buggenhout) 
• Krijg een previewlink waarop een videocaptatie van de hele voorstelling te bekijken is 
 (beschikbaar vanaf 10 april 2023) Om begrijpelijke redenen is de toegang tot de filmcaptatie 
 enkel toegankelijk buiten schooluren. 

 

Wenst u deze voorstelling in te richten? Perfect! Wij komen graag naar je toe! 

      Camerata Productions vzw 

       scholen@camerata-productions.be 

       www.camerata-productions.be/othello 

 

Contacteer ons team, dan nemen wij contact op met het Cultureel Centrum dat het dichtst bij jouw  

onderwijsinstelling is gelegen om de mogelijkheden te bekijken. Zo bespaar je alvast een duur bus 

transport uit. Is de afstand naar de opvoeringslocatie toch te ver? Ga dankzij dynamoOPWEG van     

Cultuurkuur.be gratis met De Lijn naar je culturele bestemming.  

 

VU: CAMERATA PRODUCTIONS VZW | INFO ONDER VOORBERBEHOUD VAN WIJZIGINGEN 

DUURTIJD +/- 55 minuten 

DOELGROEP 15-18 jaar (2e & 3e graad SO) 

THEMA'S Zelfdoding en mentaal welzijn 

Liefde, vriendschap & relaties 


