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Het verhaal van Mark 
Ode aan Jasper is het verhaal van Mark. Mark is de vader 
van Jasper. Zoals iedere aanstaande ouder droomde ook 
Mark van een gezond kindje. Al snel na de geboorte spat 
deze droom in duizend scherven uiteen. Jasper is ziek, een 

zeer ernstige vorm van epilepsie is de eerste diagnose. 
Jasper vecht voor zijn leven en Mark vecht met de scherven 

van zijn droom. Dit lijkt in niets op het jonge gezinnetje dat 
hij zich had voorgesteld. Is hij hier wel tegen opgewassen, 

waar heeft hij dit aan verdiend?  
 

Vluchten is geen optie. Jasper is er! En Mark is zijn vader. 
Mark gaat de reis met zijn ernstig meervoudig 

gehandicapte zoon aan. Ook al voelt hij zich er niet klaar 
voor.  

 

Gaandeweg ontdekt hij de onvoorwaardelijke liefde van 
én voor Jasper. Het verandert het leven van Mark volledig. 
Angst en verzet maken onderweg steeds meer plaats voor 

liefde en dankbaarheid.  
 

Ode aan Jasper is een theatervoorstelling. Ode aan Jasper 
is het cadeau van Mark aan zijn zoon die achttien wordt. 

Ode aan Jasper is het aangrijpende verhaal van een man 
die zijn droom uiteen ziet spatten, maar uiteindelijk overwint, 

met zijn zoon als wijze gids aan zijn zijde. 
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Publiek 
De voorstelling heeft een duidelijke educatieve laag 
en is daarom bijzonder geschikt en waardevol voor 
(toekomstige) mantelzorgers en professionals in Zorg & 
Welzijn. Er wordt daarom ook expliciet gestreefd naar 
uitvoeringen binnen instellingen, bij bijeenkomsten voor 
mantelzorgers, lotgenoten en familieleden en voor 
zorgprofessionals. Ook is het denkbaar dat 
deelgenomen wordt aan congressen voor 
professionals waar kennisoverdracht een thema is. 
 
Het verhaal van Mark is een universeel verhaal over 
wat de uitdagingen in je leven je kunnen brengen als 
je ze werkelijk aangaat. Het zal voor veel mensen 
herkenning opleveren en mogelijk op die manier ook 
helend zijn. Het verhaal is daarom ook geschikt voor 
het algemeen publiek en er zal daarom ook 
nadrukkelijk gestreefd worden naar het spelen in 
“gewone” kleine theaterzalen en op lokale podia voor 
alle mensen die interesse hebben in het verhaal. 

 

Boekingen 
 

In 2016 en 2017 is Ode aan Jasper te boeken in heel Nederland, door 
theaters maar ook door  zorginstellingen en (mantel)zorgnetwerken. 

 

Voor informatie: info@odeaanjasper.nl. Zie ook www.odeaanjasper.nl 
 

Duur van de voorstelling: Vijf kwartier 
Aantal toeschouwers per voorstelling: 40-200 
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Ode aan Jasper is gemaakt naar het idee van Mark Wijnen. 
 
 
 
Tekst en spel   Mark en Jasper Wijnen 
Piano     Ronald van Eunen 
Regie    Marrety van den Mosselaar, Verhip 
     Marianne Stek, Verhip 
Licht & geluid   Lydia Nooij, Studio Nooij 
Fotografie    Willem Schalekamp Fotografie 
Communicatie & PR  Annika van Zonneveld, Totaalteksten 
Drukwerk    Frank Mulder, Kleurvisie 
 
 
 
 

Ode aan Jasper is een productie van Verhip 
 
 
 
 

 
in opdracht van Stichting Leela 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met dank voor het drukwerk aan: 
   


