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  De eekhoorn zweeg en keek naar de grond. Hij drukte 

het puntje van zijn staart tegen zijn neus. Als daar niets is, 

dacht hij, dan is hier dus alles. Hij keek naar de lucht en de 

vlakte en het bos in de verte en de mier naast hem. Dat is 

dus alles, dacht hij. Meer is er niet. Hij knikte en was 

tevreden over wat er was. Meer hoeft er ook niet te zijn, 

dacht hij. 

 
T. Tellegen 

 



ANOUCK VAASSEN 

Componiste , violiste en beeldend kunstenares Anouck Vaassen tracht 

binnen haar artistiek traject verschillende kunsten dichter bij elkaar te 

brengen. Door middel van co-creatie en in verschillende soloprojecten is ze 

zowel creërend als uitvoerend actief. Voor haar master in muziek-

compositie te Luca School of Arts campus Lemmens maakte ze de hybride 

voorstelling ‘Sereniteit’ waarin schilderkunst, textiel en muziek samenkomen. 

Ze componeerde eveneens voor diverse kortfilms en animatiefilms alsook 

voor de kindervoorstellingen ‘4beauforte en de dansende rode schoentjes’ 

en ‘Prik!’. In 2019 kwam haar interactief, muzikaal prentenboek ‘Jojo en zijn 

nieuwe vrienden’ uit. In 2020 gaat Anouck als violiste op tournee met de 

voorstelling ‘Klassiek Revisited’ waarin zowel muziek, beeld als woord een 

grote rol spelen. De voorstelling ‘Is dit nu de overkant’ tast de grens af 

tussen muziek en literatuur en zit dus volledig in de lijn van haar 

specialisatie. 

                   ANDREAS MOULIN 

Andreas Moulin (25 januari, 1994, Vilvoorde) is een Vlaamse violist, pianist, 

componist en schrijver. Op 23 jarige leeftijd werd hij aangesteld als gastdocent aan 

de LUCA School of Arts te Leuven als assistent van zijn Japanse docente viool, Erisa 

Kawaguti. Andreas studeerde viool, piano en kamermuziek aan deze school. 

Hij is actief als chambrist en solist in zowel binnen als buitenland.  Daarnaast werkte 

hij als componist aan diverse projecten waaronder het wereldcongres Saxofoon in 

Zagreb en het filmfestival in Aubagne. Een van zijn eerste creaties viel in 2016 sterk 

in de smaak door het brede publiek en werd gereleaset op radio Klara. Met zijn 

‘Death of a Nightingale’ trad hij op in zowel binnen- als buitenland. Eveneens met 

zijn ‘When Night Falls’ wist hij het buitenlandse publiek te bekoren. Andreas bracht 

tot nu toe twee CD’s uit waarop hij zowel als violist en als pianist te horen is. Hij 

schrijft zowel voor grote als kleine bezettingen. Zo ging zijn allereerste orkestwerk in 

2019 in première met het gloednieuwe Vlaamse orkest, Inaudita. De stilte, de 

kinderlijke fantasieën en de mystieke wonderen van de natuur vormen zijn grote 

inspiratiebronnen en het zijn juist deze sferen die  

aangeraakt worden tijdens de voorstelling ‘Over Alles en Niets’. 

 

 
JOHNNY LASSAUT 

Johnny Lassaut studeerde taal- en letterkunde aan de KUL en begeleidde als 

docent taalvaardigheid en taaldidactiek gedurende dertig jaar studenten in 

de lerarenopleiding van de UCLL.  

Door het vertellen van sprookjes en het voordragen van poëzie tracht hij 

luisteraars van alle leeftijden de schoonheid, de vreugde en de ontroering 

van literatuur te laten ervaren.  

In de herfst van 2018 brachten Anouck Vaassen, Andreas Moulin en Johnny 

Lassaut de première van hun programma voor een volledig uitverkochte 

Sint-Rochuskapel in het klooster Mariadal in Hoegaarden.  

 

 WIE IS WIE ?  



  

Wanneer literatuur en muziek elkaar ontmoeten, 

worden de poorten naar hart en ziel geopend. 

  
Verteller Johnny Lassaut en musici Anouck Vaassen en 
Andreas Moulin nemen met deze krachtige symbiose de 
toeschouwer mee naar waarheden die diep in ons allen 
geworteld zijn. Met hun project ‘Over Alles en Niets’ 
onthult dit drietal de verborgen diepgang in de 
schijnbaar eenvoudige fabels van Toon Tellegen en de 
muzikale toonschilderingen van Béla Bartók.  

 



 

  

STANDAARD CONCEPT 
SCHIJNBARE EENVOUD 

 
Met onze “Over Alles en Niets” nemen we 

de toeschouwer mee naar de fabelachtige 

wereld van de Nederlandse poëet, Toon 

Tellegen. Een kindervoorstelling, denkt u nu 

waarschijnlijk? Wel, niets is minder waar. 

Het bijzondere aan deze verhalen, is dat ze 

verschillende lagen bevatten en een 

pakweg prachtige verborgen rijkdom aan 

wijsheid in zich meedragen, wijsheden die 

zowel jong als oud aanbelangen en die 

door beide groepen op eigen niveau 

geïnterpreteerd kunnen worden.  

Een schijnbare eenvoud blijkt dus. 

 

Dit ambigue karakter wordt versterkt door 

de bevreemdende klanktaferelen die Béla 

Bartók creëert met zijn muziek voor twee 

violen. Ook hier geldt hetzelfde principe:  

op het moment dat de luisteraar denkt de 

muziekformule te begrijpen, komt 

de Hongaarse componist 

verrassend uit de hoek. Kortom, 

niets is wat het lijkt. 

 

In deze voorstelling worden de 

toeschouwers geleid langs vaste 

vertrouwde paden die vertakken 

in kleine dwaalsporen en 

uitmonden in diepgewortelde 

waarheden.   

 

Met ons project richten we ons 

tot zowel clubs, verenigingen, 

culturele evenementen, 

aperitiefconcerten, bibliotheken 

en allerlei privé gelegenheden. 

Daarnaast bieden we een 

specifiek educatief pakket aan 

aan scholen. (Zie Specifiek 

Educatief Aanbod) 

 

Een standaardvoorstelling voor 

clubs en verenigingen raakt al 

verschillende thematieken aan.  

Maar op verzoek van de 

aanvrager of naargelang de 

periode van het jaar, kan rond 

specifieke thema’s of een 

mengeling ervan worden 

gewerkt.  

Lijst met thema’s: zie Specifiek 

Educatief Aanbod)  

 

 
 



SPECIFIEK EDUCATIEF AANBOD 
LAGERE EN MIDDELBARE SCHOLEN 
Graag richten we ons ook tot scholen. We bieden scholen de 

kans om zelf een programma te kiezen dat past binnen het 

jaarlijkse curriculum. Er worden twee opties aangeboden 

namelijk een vast programma, een waarvan de thema’s door 

ons worden samengesteld of een specifiek thematische 

opvoering, een waarbij de school zelf het thema of de thema’s 

kiest.  

 

Mogelijke thema’s: 

 

Vriendschap en Liefde - Conflict en Verzoening – Feest - 

Eenzaamheid – Diversiteit - Afscheid en Dood – Spiritualiteit 
 

In ons Specifiek Educatief Aanbod worden de verhalen van de 

thema’s geselecteerd in functie van vier leeftijdscategorieën:  

  

1) eerste leerjaar tot vierde leerjaar  

2) vijfde leerjaar tot tweede middelbaar 

3) derde middelbaar tot zesde middelbaar  

4) hoger onderwijs 

 

 

   HOGER ONDERWIJS  
 

Voor studenten in het hoger onderwijs 

bieden wij eveneens programma's op 

maat aan.  

Zo kan in departementen 

lerarenopleiding de opvoering 

gevolgd worden door een workshop 

vertellend voorlezen waarin wij zowel 

een demonstratie met leerlingen van de 

lagere of middelbare school aanbieden 

als een praktische training voor de 

aspirant leraars. 

Ook voor andere studierichtingen in 

het hoger onderwijs kan in 

samenspraak met de docenten een 

programma op maat worden 

aangeboden. 

 

 
 



  
ACTUA 



PRAKTISCH 

VRAAGPRIJS 

 

Voorstelling "Over Alles en Niets" : € 900 

Exclusief verplaatsingsonkosten: € 0,30/km 

 

Aanvullende workshop:  in overleg met de 

school of hogeschool in functie van de 

vraag 

 

WEBSITES 

https://www.andreasmoulin.be/overallesenniets  

https://anouckvaassen.myportfolio.com/over-alles-en-niets  

 

 
EMAIL 

alles-niets@outlook.com  
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