
H E T   K A N T O O R

"Wanneer krijg ik eindelijk post, dacht de mus
Niemand denkt aan mij.

Somber tjilpend zat hij in het gras onder de linde.
Het was een mooie dag en plotseling kreeg hij een idee.

Ik ga lesgeven in brieven schrijven, dacht hij. Dat ga ik doen"

(Misschien wisten zij alles - Toon Tellegen - 1995 )

©Wannes Cré

Wij planten ons postkantoor neer.

Wij schrijven een tekst voor u.

Wij illustreren uw kaart.

En u dropt hem in de brievenbus.

Op weg naar iemand die hem nodig heeft.



A. WAT?

Het kantoor is een mobiel postloket met een illustrator en een schrijver. Deze artiesten maken voor

de zender, een toevallige passant, live een persoonlijke (gratis) postkaart op maat en verzenden de

kaart naar wie het nodig heeft.

De zender kan drie opties kiezen : ©Wannes Cré

- Men verzendt een kaart naar wie het nodig heeft; een kennis, naaste, buur, familie..

- Men verzendt een kaart naar een onbekend persoon die een kaartje kan gebruiken.
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- Men verzendt een kaart naar zichzelf, deze wordt pas na 1 jaar opgestuurd.

Dit project wil een focus leggen op ‘gemeenschapsopbouw’: in deze tijden willen we aan de hand van

postkaarten mensen met elkaar laten verbinden. Brieven zijn een mooi medium om ‘afstand’ te

overbruggen.

B. HOE?

De postkaarten wordt live gemaakt, getekend en geschreven door de artiesten met de input van de

zender.

©Wannes Cré

Er ontstaat een gesprek naar de relatie tussen zender en ontvanger. Met deze info wordt er een kaart

op maat gemaakt en gepost. Hier een trailer.

©Wannes Cré
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https://www.youtube.com/watch?v=B5KDh527RD8


C. PRAKTISCH

Kan heel het seizoen op aanvraag geboekt worden.

Je kan het kantoor huren in een blok van 4 uur (met pauze).

Er is 1 loket met telkens twee artiesten. Er kunnen 2 loketten aangevraagd worden.

Opbouwtijd en afbouwtijd is maximaal 1 uur voor-en na het evenement.

Per ‘klant’ wordt er ongeveer 10 minuten voorzien.

D. CORONA

Het evenement bevindt zich in openlucht.  Het decor is corona-proof gebouwd en is voorzien van

plexiglas.

Er is minimum 1.5 meter afstand tussen artiesten en ‘toeschouwer’ gegarandeerd. Er wordt

alcoholgel voorzien voor alle partijen.

Spelers dragen een mondmaskers gedurende het gehele evenement en tijdens op-en afbouw.

Het ‘evenement’ berust op toevallige passage. Er wordt geen reclame gemaakt op voorhand of

publiek op voorhand aangetrokken.

De actuele richtlijnen van de overheden worden ter harte genomen

E. CONTACT

Deze productie is van One Eyed Jack vzw.

Info en booking ?

→ Femke Platteau

femke@one-eyed-jack.be

→ Dorien Vranckx

dorien@one-eyed-jack.be

F. CREDITS

MET/VAN:
Femke Platteau, Celine Vanhoutte, Jana Roos, Jo Boonen, Elke Platteau, Iven Deduytschaver, Dorien
Vranckx

Concept:
Femke Platteau

Een productie van :
One Eyed Jack
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https://one-eyed-jack.be/
mailto:femke@one-eyed-jack.be
mailto:dorien@one-eyed-jack.be


Met steun van: de Vlaamse Overheid

G. WIE?

We werken samen met verschillende artiesten.

De artiesten die, tot nu toe, meewerken aan Het Kantoor:

Celine Vanhoutte: werkte vele jaren als productieleidster in theater en film. Vandaag organiseert ze

graag geheime Salons voor vrouwen, ontwikkelt ze met regisseur Tijs Torfs de kinderdocureeks

‘Anna’s Klas’ en legt ze zich toe op schrijven en het bedenken van creatieve concepten.

Femke Platteau: is actrice, theatermaker en schrijver. Zij is de theatrale praatjesmaker, schrijft de

quotes, pent de teksten neer. Meer info.

Jana Roos: is illustrator, vormgever en fashion designer. Zij maakte tijdens de eerste lockdown

flowerladies en heeft een heel verfijnde, bloemige en vrouwelijke tekenstijl die een mooie

meerwaarde zijn voor de illustraties op het postkaartje.  Meer info.

Jo Boonen: Jo is een creatieveling en startte twee jaar geleden met een bijzonder random act of

kindness: hij stuurt (zelfgemaakte) kaarten en berichten naar mensen die er om vragen of naar

mensen die daar niet om vragen en onverwacht één van zijn kaartjes in de bus krijgen. Hij kiest een

zelfgemaakte kaart uit, je mag enkele kernwoorden geven en hij schrijft een tekstje naar een

onverwachte ontvanger. Meer info. Daarnaast doet hij onderzoek in landschapsarchitectuur.

Elke Platteau: Elke is studente geneeskunde en grijpt elke kans om cultuur en creativiteit binnen te

brengen in de medische wereld. Het laagdrempelig maken van kunst is haar grootste drijfveer. Elke

werkt in het Kantoor als schrijfster.
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https://femkeplatteau.com/
https://www.janaroos.com/blogs/illustrations
http://facebook.com/joslelijkekaartjes


©Wannes Cré

H. TECHNISCH

- Decor:

Het decor is een omgebouwde houten lessenaar/archiefkast. De atmosfeer is zoals de jaren ‘70, wat

oubollig maar stylish: een vintage behang en wat nostalgische elementjes: stempeltjes, inktpotten,

postzegels, enveloppen, kaarten en pennen... Er is plexiglas voorzien en alles wordt coronaproof

opgesteld.

- Speelvlak

Eén loket neemt 2,5 vierkante meter in beslag.
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©Wannes Cré

Meer info ?

www.one-eyed-jack.be femke@one-eyed-jack.be
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