
THE BRIGHT SIDE 
OF LIFE
Ontmoeting en verbinding 
met nieuwkomers uit 
Heerhugowaard

‘Niet daar waar je vandaan komt, 
maar waar het goed met je gaat, is je thuis’
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THE BRIGHT SIDE OF LIFE 
IN HEERHUGOWAARD 
Dinsdag 7 juni 2022  |  Cool kunst en cultuur  |  Aanvang voorstelling 20.15 uur

Cool kunst en cultuur, Humanitas, KTC Bolsward, MET Welzijn, 
MET Elkaar, Soekijad, Bocah Donyah en New Dutch 
 Connections nodigen u van harte uit voor The Bright Side 
of Life op dinsdag 7 juni in Heerhugowaard.
The Bright Side of Life is een komische én 
aangrijpende voorstelling met live muziek van 
Oleg Fateev. Gebaseerd op het levensverhaal 
van Bright, over een acteur die zijn thuisland, 
waar hij beroemd en geliefd was, moet 
ontvluchten. Eenmaal in Nederland moet hij 
inburgeren en op zoek naar nieuw publiek. The 
Bright Side of Life gaat over hoe je als persoon 
omgaat met het achterlaten van je oude wereld 
en het integreren in een nieuwe. Sinds maart 
2018 speelt Bright Richards, co-founder en 
artistiek leider van New Dutch Connections, de 
voorstelling The Bright Side of Life. De voorstel-
ling is een middel om een inclusieve samenleving 
te bouwen. Door het bezoeken van de voor stelling 
ontmoet je mensen die je daarvoor nooit ontmoet 
hebt. De dialoog aangaan, een relatie opbou-
wen en verbinden. Dat is de essentie van The 
Bright Side of Life. In mei 2018 werd The Bright 
Side of Life geselecteerd door de Nederlandse 
Toneeljury voor het Nederlands Theater Festival 
als een van de beste voorstellingen.

The Bright Side of Life in Heerhugowaard is in 
samenwerking met Cool kunst en cultuur en 
betrokken lokale organisaties georganiseerd. 
Diverse nieuwkomers uit Heerhugowaard 

en omgeving hebben geoefend met het 
vertellen van hun toekomstdromen en kijken 
ernaar uit om mensen te ontmoeten die hun 
netwerk willen openstellen, waardoor zij zich 
op persoonlijk en professioneel vlak verder 
kunnen ontwikkelen. Doe je mee? 

Over New Dutch Connections
New Dutch Connections inspireert vluchtelingen 
in zichzelf te geloven en betrekt andere partijen 
bij hun talentontwikkeling. Dit doet zij o.a. 
door middel van theater en de Toekomst-
Academies door het hele land. Bij de theater-
producties wordt lokaal gezocht naar mogelijk-
heden om netwerken toegankelijk te maken 
voor vluchtelingen. Ontmoeting en verbinding 
met als doel het realiseren van een inclusieve 
samenleving in jouw stad!

Credits  
Spel, tekst, concept, inhoud en regie: 
Bright O. Richards
Compositie en muziek: Oleg Fateev
Tekst en regie: Ko van den Bosch

Meer weten? 
Kijk op www.newdutchconnections.nl of stuur 
een e-mail naar info@newdutchconnections.nl

Tickets en info www.coolkunstencultuur.nl 

Met dank aan diverse 
nieuw  komers en 
 betrokken burgers 
uit Heerhugowaard.


