
BeVoice 2017: Chaos in Neukölln 

Hoe lang zouden 120 jongeren zonder ervaring erover doen om een 
muziektheaterstuk op het podium te brengen? Geïnspireerd op een 
wetenschappelijk thema? We geven hen een week. En BeVoice. 

BeVoice is een Duits-Nederlands succesverhaal vol muziek, dans en enthousiaste jonge 
mensen. Het idee: 100 jongeren uit het Berlijnse stadsdeel Neukölln ontmoeten 20 
leeftijdsgenoten uit Nederland. In de projectweek maken ze niet alleen kennis met 
elkaar, maar ook met alles rond een professionele theatervoorstelling. Het bijzondere is, 
dat de jongeren uit Nederland van een dans- en muziekopleiding komen, waarin ze tot 
internationale professionals worden opgeleid. De energie die zij meebrengen is het 
geheim van BeVoice: het zorgt ervoor dat de Berlijnse jongeren binnen korte tijd boven 
zichzelf uitgroeien. 

De tweede specialiteit van BeVoice: de wetenschap. Ieder jaar staat de uitvoering in 
het teken van een wetenschappelijk thema, wat wordt ondersteund door onderzoekers 
van de universiteit. We hebben al spanning gedanst en over bijen gezongen, we 
hebben oxidatie op het podium gebracht en een supernova laten exploderen. Dit jaar 
is het thema abstract en tegelijk heel concreet: Chaos in Neukölln, gebaseerd op de 
chaostheorie uit de natuurkunde. 

De chaostheorie behoort tot de spannendste gebieden van de wetenschap, vanwege 
de onberekenbaarheid ervan. Maar blijkt ook niet zo chaotisch te zijn als hij op het 
eerste gezicht lijkt. Voor BeVoice is het een goed thema, omdat het bij het leven in 
Neukölln past: de straten, de verschillende talen, de mensen. Het gekleurdste stadsdeel 
van Berlijn weet wat creatieve chaos is en is de thuishaven van spannende mensen en 
ideeën. Logisch eigenlijk. 

Wij, de mensen uit Neukölln, houden hiervan. Juist het wetenschappelijke inzicht, dat je 
niet alles tot in de eeuwigheid kunt berekenen maakt het leven interessant. Dat geeft 
ook BeVoice vorm, van begin tot eind. De jonge creatievelingen produceren aan het 
begin van de projectweek een ongelofelijke chaos. Maar aan het einde laten de vele 
individuele talenten een niet te voorzien, samenhangend geheel zien. Mooier kan chaos 
op een podium niet zijn.  
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