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HOTEL MODERN  
& ARTHUR SAUER
DE GROTE OORLOG

Hotel Modern maakte internationaal faam met deze inventieve, 
aangrijpende voorstelling uit 2001 over de Eerste Wereldoorlog. 
1914-1918. Vanuit de loopgraven schreven miljoenen soldaten brieven 
naar hun dierbaren. Miljoenen stierven in het vuur en de modder, 
miljoenen kwamen thuis met verhalen die niet verteld of gehoord 
konden worden. Zoals na elke oorlog. Theatergroep Hotel Modern en 
componist Arthur Sauer doen een poging de ervaringen van deze 
soldaten voelbaar te maken. Op de speelvloer staat een miniatuur 
filmset: het landschap van het westelijk front nagebouwd met 
potgrond, peterselie en roestige spijkers. Met poppen, spectaculaire 
special effects en een live uitgevoerde soundtrack wordt de loop -
graven strijd indringend verbeeld.
 Neem plaats en zie voor u een miniatuurfilmset waarin de verhalen 
van miljoenen soldaten tot leven komen, door middel van camera’s en 
projectie.

daily post  ‘Brieven en dagboekfragmenten komen tot leven bij deze theater
ervaring  die schrijnend, krachtig en tegelijkertijd zo eenvoudig is, dat je er tranen  
van in je ogen krijgt’. 

Voorstellingsconcept Herman Helle, Arthur Sauer Scenario, Spel & Regie Pauline Kalker, 
Arlène Hoornweg, Herman Helle Spelers Pauline Kalker, Arlène Hoornweg, Herman 
Helle of Maartje van den Brink, Menno Vroon, Laura Mentink, Anouk Driessen 
Beeld Herman Helle Geluidsconcept en live Geraüschmacher Arthur Sauer

periode december 2018 t/m februari 2019
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LIKEMINDS / SAMAN AMINI, 
CO-PRODUCTIE BLACK SHEEP 
CAN FLY & HNT
A SEAT AT THE  TABLE

De hit van Oerol 2017 waarin 4 ‘angry young black men’ vol assertief 
zelfbewustzijn de vinger op de wonde durven te leggen van sluipend 
racisme. 

Aan alle Nederlanders,

Neem plaats en ervaar.
A seat at the table is een vlijmscherpe theatervoorstelling 
over het gevoel van liefde en haat voor ons vaderland.
Een ontroerend, humoristisch en kritisch portret van hoe 
racisme zich manifesteert in onze samenleving. 
Landgenoten wees welkom. Maar doe normaal of ga weg. 
Of koop een kaartje. 

Groet, Saman Amini, Yannick Jozefzoon,  
Ward Kerremans & Werner Kolf

nrc handelsblad ‘A seat at the table geeft de toeschouwer, die veelal wit is, een 
boel om nog lang over na te denken. De kracht van deze voorstelling zit niet alleen in de 
confronterende verhalen, maar ook in de beeldende details, de veelheid van overwe
gingen en emoties, de rauwe liedjes van Amini en het gloedvolle, uitstekende acteren. A 
seat at the table is de voorstelling die je moet zien op Oerol. En anders een andere keer, 
ergens anders op een festival of in een theater.’ 

volkskrant**** ‘En toch hadden we ons ongemakkelijker moeten voelen, na deze 
eerlijke, directe voorstelling over sluipend racisme. Iedereen is medeschuldig aan het 
probleem dat acteur Saman Amini met zijn fraaie vertelstem in zijn slotlied vergelijkt 
met de tranen van een walvis: alledaags racisme zie je pas wanneer iemand het uitlicht.’ 

Spel & Concept Saman Amini Spel Yannick Jozefzoon, Ward Kerremans, Werner Kolf 
Regie Arie de Mol Coaching Jeroen de Man Dramaturgie Nima Mohaghegh 

Scenografie Alaa Minawi

periode half maart 2019 t/m eind mei 2019
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WART KAMPS, 
 MAARTEN HEIJMANS & 
 SANDER PLUKAARD
DICTATORESSES 

Zij zijn de vrouwen achter de macht. Ze typen gedicteerde brieven uit. 
Ze halen koffie. Laten de gasten binnen. Schenken een borrel in als het 
even teveel wordt. Masseren de schouders tijdens gestresste 
momenten. Bewaren geheimen.
Maar wie zijn/waren deze vrouwen? Waarom zijn ze in dienst van een 
dictator? Waarom laten ze zich betalen door monsters? Waarom 
scheppen ze orde in een gruwelijke chaos? Waarom grijpen ze niet in? 
Zijn dit niet de vrouwen met de meeste macht op aarde? De macht om 
alles te laten stoppen.

In deze vlijmscherpe, satirische zwarte komedie kruipen drie mannen 
in de huid van de secretaresses van dictators; de secretaresse van 
Hitler, van Stalin, van Mussolini, van Kim Jung-il, van Franco, van 
Mao.
Ze proberen antwoord te krijgen op de vraag; Waarom deze vrouwen 
de wereld niet overnemen en of dat wel zo’n goed idee zou zijn.

Tekst Ko van den Bosch Spel Maarten Heijmans, Sander Plukaard & Wart Kamps

periode half mei -half juni 2019 plus najaar 2019, 
première 17 mei 2019 toneelschuur haarlem
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Fantasia wordt het vervolg op het veelgeprezen Hamilton Complex. 
Met een bijzondere cast wil Lies de spanning onderzoeken die er 
bestaat tussen de wereld waarin we leven en de wereld waarin we 
willen leven. Ligt de wereld waarin we willen leven achter ons of ligt 
die in de toekomst. Zijn we daar überhaupt over uit? Vanuit deze 
paradox voorziet Lies te werken met een cast van jonge transgender 
-en gay -en intersex -jongens, een buikspreker/stemmenimitator en 
een jongenskoor. 
De jongens zijn de metafoor voor de paradox ( het mannelijke versus 
het vrouwelijke) maar zij staan ook symbool voor het feit dat de 
paradox simpelweg bestaat en deel uitmaakt van ons leven. Het is 
niet het één of het ander. Maar het één ÉN het ander. Een nuance die we 
misschien nodig hebben om de wereld te doorgronden door tussen 
de extremen in te gaan staan. 

de volkskrant over hamilton complex**** 
‘Pauwels zegt met haar werk grip te willen krijgen op het huidige, complexe tijdsge
wricht. En wie denkt aan complexe en abrupte veranderingen, denkt natuurlijk aan een 
pubermeisje van 13. Niet dat je kijkend naar Het Hamiltoncomplex inzicht krijgt in het 
huidige tijdsgewricht, maar een feestelijke collagevoorstelling is het wel, vol vrolijke 
rebellie en af en toe een dikke middelvinger naar de volwassenen in het publiek. In scènes 
die verder geen verhaal vertellen laat Pauwels de meisjes gruwelijke verhaaltjes 
opdissen, dansen op Stromae en koketteren met hun ontluikende seksualiteit. Ze speelt 
daarbij behendig met verwachtingspatronen en doorbreekt hardnekkige romantische 
ideeën over jeugdige onschuld.’

Productie Royal Court Theatre en LIFT festival, Londen

periode 20-26 oktober 2018, 22 december 2018-6 januari 2019, 
16-22 februari 2019, 27-31 mei 2019.  
première juni 2018 royal court theatre londen

LIES PAUWELS
FANTASIA
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INNENSCHAU revisited (première januari 
2018): een unheimische wereld waarin we niet meer weten of onze herinne-
ringen kloppen en of onze observaties op de werkelijkheid gebaseerd zijn. 
Met een sterk fysieke beeldtaal, waarin beweging, dans en illusionisme in 
elkaar verweven zijn, en de zinderende live muziek van indie-popband Alamo 
Race Track, toont Ahlbom ons een surrealistische theaterthriller waarin niets 
meer is wat het lijkt. periode november 2018

HORROR (2014)
de volkskrant**** ‘Een voorstelling in de beste Ahlbomtraditie met fijne special effects, 
geestig en onweerstaanbaar eng.’ 
nrc handelsblad**** ‘In special effects toont Ahlbom zich in ieder werk meester en 
liefhebber… Het horrorgenre biedt hem de mogelijkheid om alle luiken open te zetten. In Horror 
brengt Ahlbom iconische scènes uit griezelfilms als The Ring, Oculus en The Shining ingenieus 
samen in een nieuw verhaal.’ 
het parool**** ‘Ahlbom weet met zijn special effects werkelijk te verrassen, de grenzen van 
zijn inventiviteit zijn verbluffend. Horror is duister, huiveringwekkend, smerig, komisch en 
absurd, en bovendien zeer goed gespeeld. Opnieuw een blijk van Ahlboms eigenzinnige theater
talent.’ periode december 2018

LEBENSRAUM (2012)
de volkskrant**** ‘Hundertmark levert als poppenmens een weergaloze prestatie: 
bedrieglijk tot in al haar ledematen. Bij haar lijkt de grens tussen mens en meubilair echt te 
verdampen.’
telegraaf**** ‘Ahlbom is met Lebensraum teruggekeerd naar zijn grote kracht: fysiek, 
absurdistisch theater met een vleugje illusionisme.’
parool**** ‘Komische, tot in de puntjes geregisseerde chaos is het.’ 
trouw ‘Een mooi gemaakt slapsticksprookje.’

 De buitenlandse pers over Lebensraum:
libération ‘Le spectacle Lebensraum a fait l’effet d’une bombe’

dig boston ‘Lebensraum: pure physical comedy, pure fuckin’ fun.’
the boston globe ‘Lebensraum challenges, inspires audience.’
the observer**** ‘Excellent… Hundertmark is extraordinary.’

periode februari/maart 2019

JAKOP AHLBOM
Geen nieuwe voorstelling van Jakop Ahlbom  
aaankomend seizoen, wel reprises van 3 voorstellingen. 
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Esther Scheldwacht stuitte zo’n anderhalf jaar geleden op een blog 
van een longarts van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Hierin 
wordt beschreven hoe op een dag een zonderlinge oudere man op de 
intensive care wordt binnen gebracht en dat al gauw duidelijk is dat 
hij niet meer te redden valt. Zijn laatste dagen zijn geteld en zal hij in 
het ziekenhuis doorbrengen. Gedurende die dagen is er een jonge 
verpleegkundige die zich met haar volledige aandacht en toewijding 
over hem ontfermt. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.
GeÏnspireerd door dit verhaal schrijft Esther Laatste Paar Dagen, een 
toneelstuk over een ontmoeting, over liefde die heel plotseling 
toeslaat. Over een leven dat eindigt en een leven dat begint.

recensie Sunshine Show: nrc handelsblad****
‘Scheldwacht maakt Sunshine compleet geloofwaardig, met haar opgewekte toon waar 
het verdriet steeds doorheen schemert. Dit is iemand die uit noodzaak een ander werd. 
Uit armoede, door omstandigheden, uit liefde. Dat is een tragedie.
Recensie op een Mooie Pinksterdag: volkskrant****
‘Soms schurkt het allemaal tegen het sentimentele aan, getuige de woedeuitbarsting die 
precies op tijd komt, de telkens uitgestelde onthullingen en het vele leed dat de hoofd
persoon kwelt. Maar het werkt, want Scheldwacht weet goed hoe ver ze kan gaan zonder 
de controle te verliezen. Ze wordt daarbij flink geholpen door de aards acterende De 
Walle.’

Gespeeld door Kees Hulst & Esther Scheldwacht

periode eind september 2018 t/m 22 december 2018,  
première 3o september 2018  

hnt/theater aan het spui den haag

ESTHER SCHELDWACHT  
& KEES HULST 
LAATSTE  
PAAR DAGEN 
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Met ‘Schijn’ vestigde Fahd Larhzaoui zich in één klap als een unieke en 
dappere maker in het Nederlandse theaterlandschap. De solo over zijn 
coming-out beroerde vele harten en hoofden en werd jubelend 
ontvangen. Nu, vier jaar na die voorstelling, is het tijd voor een 
nieuwe plaatsbepaling. Want Fahd heeft nieuws te horen gekregen. En 
geen goed nieuws. 
De mededeling die Fahd kreeg, betrof een erfelijk nierziekte waardoor 
hij net als vele familieleden voor hem binnen enkele jaren vitale 
functies kan verliezen. Dit dwingt Fahd als maker om opnieuw – en 
nog indringender – in de spiegel te kijken en – eerlijk als hij is – met 
zijn publiek te delen waar hij nu staat. Is er nog toekomst na zo’n 
mededeling? Hoe kan hij met zijn pas verworven vrijheid in denken 
en handelen omgaan met dit zwaard van Damocles boven zich? En 
moet je je af laten remmen door die gedachte? ‘Dansen op de 
vulkaan’wordt een document over deze tijd en de worsteling van 
iemand die tussen twee culturen gevangen zit en weet dat het elk 
moment afgelopen kan zijn met feesten. Een persoonlijke worsteling 
in een zeer fysieke voorstelling, omdat het nu nog kan. 

Recensies Schijn:
het parool***** ‘Schijn is een overrompelende voorstelling, één die een imam 
tijdens een tryout tot tranen wist te roeren. Deze monoloog is niet alleen de dappere en 
ontroerende comingout van een man die publiekelijk de façades neerhaalt, maar ook die 
van Larhzaoui als belangrijk acteur.’
volkskrant**** ‘Tussen een theetafeltje en een paar mintkleurige lockers ontstaat 
een indringend geheel, aangrijpend, nooit larmoyant. Fahd Larhzaoui is niet alleen 
maar ontwapenend. Hij is hier gewoon goed.’

Spel Fahd Larhzaoui Tekst Don Duyns regie Bram Jansen Décor Robin Vogel

periode 2 oktober t/m 22 december 2018
première 12 oktober 2018 toneelschuur haarlem 

SOLO FAHD LARHZAOUI
DANSEN OP  
DE VULKAAN (werktitel)

Foto Raoul Rodrigues
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Een 80-jarige acteur kijkt terug op zijn carrière. De Laatste is een solo 
(mét hond Arie) over een oude acteur die grip wil krijgen op het 
bestaan door terug te grijpen op zijn leven als acteur. Hij heeft geen 
publiek meer, maar ook nu kan hij zich alleen maar staande houden 
door te spelen. Alleen. Met zijn hond. Vanuit de eenzaamheid onder-
neemt hij een zoektocht naar de essentie van zijn bestaan. We zien zijn 
worsteling met de ouderdom, met eenzaamheid, maar we zien vooral 
oók de vreugde en de humor. Het slot van de voorstelling zal bestaan 
uit de allereerste act die Wouterse ooit speelde: een clown die een 
kaarsje opeet. 
‘Ik moet wel spelen. Dat is wie ik ben. Dat is wat ik kan. Dan leef ik het 
meest intens.’
Jack Wouterse laat zich in de ziel kijken. Nog één keer. Nog één keer 
iets groots maken. Beter dan ooit. 
Een voorstelling met vooral veel humor en afentoe een traan.
De tekst wordt speciaal geschreven door Oscar van Woensel, regie is in 
handen van Herman Gilis onder dramaturgie van Liet Lenshoek. 
Maartje Teussink componeert een geluidsdecor van herinneringen. 

Recensies over Jack Wouterse: 
volkskrant ‘In SLAAF speelt hij op fenomenale wijze een getroebleerde man die 
zich letterlijk en figuurlijk bloot geeft. In een mooie cadans van razernij, verwondering en 
bezinning, dendert hij zijn eigen afgang tegemoet. Kwetsbaar als een groot kind soms, 
dan weer boosaardig als een duivel’
trouw ‘Jack Wouterse haalt vooral de geestigheid uit Keefman boven water’
volkskrant ‘De hit van Oerol is Walden van het Ro Theater. Arjan Ederveen en 
Jack Wouterse zijn knap op dreef [...] Hun weerbarstige dansje als Moeder Natuur en 
Vadertje Tijd is weergaloos.’

periode november 2018 t/m februari 2019 
première 10 november 2018 toneelschuur haarlem

SOLO JACK WOUTERSE
DE LAATSTE 
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Geen beter tegengif voor stress dan het besef in een uitgestrekt heelal 
te leven, omringd door de sterren waaruit wij zijn ontstaan. Wie op 
een heldere nacht naar boven kijkt kan overvallen worden door een 
gevoel voor eeuwigheid dat haaks staat op de korte lijntjes in onze 
jachtige levens. Maar in onze superverlichte steden is het heelal niet 
langer zichtbaar. De duisternis is uitgedreven, we navigeren niet 
langer op de Melkweg maar op google calendar. De vierentwintig uurs-
economie heeft ons gevoel voor oneindigheid om zeep geholpen en 
nergens leren we nog denken op de lange termijn. 
Theatermaker Marjolijn van Heemstra trekt een jaar lang door 
Nederland om te onderzoeken hoe een nieuw zicht op de sterrenhemel 
ons kan helpen voorbij de waan van de dag te kijken. In fel verlichte 
wijken en op donkere eilanden vormt ze alternatieve sterrenwachten 
die ons helpen weer omhoog te kijken en van ons de kalme astro-
nauten maken die we draaiend door de ruimte nog altijd zijn.
De voorstelling Drie Koningen is een poëtisch verslag van deze 
zoektocht naar een nieuwe tijdsbeleving en een handleiding voor het 
loskomen van de haast en de stress. Met drie mensen die om verschil-
lende redenen (rouw, schulden, verwarring) lange tijd niet verder 
keken dan de volgende dag brengt Marjolijn van Heemstra een 
theatrale ode aan de mens als astronaut.

Over vorige voorstellingen van Marjolijn van Heemstra:
volkskrant***** ‘Stil makend, schurend en hypnotiserend.’
juryrapport theaterfestival ‘Een van de meest belangwekkende 
voorstellingen van het afgelopen seizoen.’
knack**** ‘Met een korrel humor, een snuifje tederheid en een scheut spelplezier’

nrc**** ‘Belangwekkend pamflettheater’

Tekst, Concept & Regie Marjolijn van Heemstra Spel Marjolijn van 
Heemstra +3 Eindregie Erik Whien Dramaturgie Liet Lenshoek 
Muziek Roald van Oosten

periode 23 februari-20 april 2019 
première 23 februari 2019 tr/witte de with

STICHTING MARJOLIJN VAN 
HEEMSTRA, CO-PRODUCTIE 
THEATER ROTTERDAM
DRIE KONINGEN

Earth at night NASA/NOAA, 2009



18/19
Foto 

In Metropolis II: Politiek zien we de gevolgen van de laatste gemeente-
raadsverkiezingen. Een landelijke populistische partij behaalt de 
absolute meerderheid en mag het college vormen. De Stad valt in 
gepolariseerde delen uit elkaar, vergunningen van scholen en gebeds-
huizen worden ingetrokken, in een aantal wijken stikt het van het 
blauw op straat. De Stad zal nooit meer hetzelfde zijn. 
We volgen een kersverse agente die niet alleen zucht onder het 
bonnetjesquotum maar ook vooral in de wijk uit haar jeugdjaren 
wordt ingezet, de fractievoorzitter van een nieuw opgerichte partij die 
tegenwicht probeert te bieden aan het rechts populistische geluid en 
een nieuwe wethouder die keihard beleid wil doorvoeren maar zijn 
aandacht moet verdelen tussen dat wat het daglicht verdraagt en dat 
wat het best verborgen blijft. 
Beleid leidt tot wanbeleid, loyaliteit leidt tot innerlijk conflict en 
persoonlijke verhoudingen worden misbruikt voor persoonlijk gewin. 

periode 6 april tm begin mei 2019 
première 6 april 2019 hnt/theater aan het spui den haag. 
alleen in serie te boeken.

TROUBLE MAN /  
SADETTIN KIRMIZYÜZ, 
CO-PRODUCTIE  
NATIONALE THEATER
METROPOLIS  
II-POLITIEK



18/19
Foto 

Met Ding Dong slaat Harriët opnieuw een brug tussen teksttoneel en 
beeldend poppentheater, na de Wand (2016) en een eerste samen-
werking met Ulrike Quade. Geïnspireerd op Albee en Norén schrijft 
Rik van den Bos een eigentijds relatiedrama, voor twee acteurs en twee 
poppen. 
Een relatie tragedie over de maakbaarheid van geluk en de verbijste-
rende drang van mensen om alles onder controle te krijgen. Allemaal 
creëren we onze eigen ideaalplaatjes van de wereld en van de Ander. 
We proberen uit alle macht te sturen op welke manier die zich aan 
‘ons’ moet aanpassen. We maken wetten, verzinnen ongeschreven 
regels en normen om vervolgens gevangen te zitten in de structuren 
en systemen die we zelf hebben bedacht.
De partners in Ding Dong proberen zichzelf uit alle macht te 
bevrijden. Als de strijd op volle kracht gevoerd wordt, blijkt dat ze 
vechten met hun eigen gecreëerde beelden. Langzaam maar zeker 
laten ze hun maskers zakken. Halen ze hun ware aard bij elkaar naar 
boven.
Ding Dong, een verrassend dubbelspel dat dwars door alle regels heen 
dendert!

Recensie De Wand: 
volkskrant**** ‘In het beklemmende De wand (regie: Ulrike Quade) geeft actrice 
Harriët Stroet knap gestalte aan een vrouw die plots wordt geconfronteerd met een wand 
tussen haar en een vernietigde wereld. Die afscheiding wordt met naaldbomen 
gesuggereerd en versterkt door een soundtrack van Strijbos & Van Rijswijk. Halfdode 

dieren duiken op als poppencreaties met surrealistische trekken. Een macaber 
visioen, magisch gespeeld op de grens van leven en dood.’

Concept & Spel Harriët Stroet Spel Peter Vandemeulenbroecke 
Tekst Rik van den Bos Regie Hendrik Aerts

periode 16 april/mei 2019
première 16 april 2019 poparts theater bellevue

FEIKES HUIS / HARRIËT 
STROET / CO-PRODUCTIE 
DUDA PAIVA
DING DONG:  
EEN RELATIETRAGEDIE
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Firma DRAAK is een performancecollectief dat visueel en beeldend 
theater maakt: Nick Bos en Mathieu Wijdeven zijn in 2014 afgestu-
deerd aan de Toneelacademie Maastricht, als allround acteur & 
performer. Afgelopen jaar maakte Firma Draak de CUBE TO… een 
prequel van 30 minuten voor ULTIMATE CUBE… Deze prequel 
speelde tijdens PopArts, Boulevard Den Bosch, Ubik/Worm & de 
Wintercollectie in Theater Kikker.
Ultimate Cube …is een kosmische vertelling. Als laboratoriumratten 
gaan Gracey en George de relatie aan met een levensgrote kubus. Op 
zichzelf lijkt het object niet veel voor te stellen, maar met de fantasie 
van George en Gracey wordt er betekenis aan gegeven. De grenzen van 
de maakbaarheid in hun nieuwe wereld worden echter al snel 
zichtbaar. De perspectieven van Gracey en George beginnen te 
verschuiven. Hetzelfde object is niet langer ‘één en dezelfde wereld, 
maar bergt de mogelijkheid van twee werelden tegelijkertijd, of meer. 
Ze ontdekken alle mogelijkheden, nieuwe horizonten, maar ze drijven 
steeds verder van elkaar weg. Uiteindelijk zijn ze zo ver uit elkaar, dat 
George wordt opgeslokt door de zon. Nu is George voor Gracey slechts 
een herinnering. George is ‘oud licht’ is geworden, als een gestorven 
ster die er niet meer is, maar waarvan we nog steeds het licht zien dat 
onderweg is. Hij is bevroren, in een andere dimensie.
Ultimate Cube… is een fysieke en beeldende voorstelling. Aan de hand 
van verschillende gedachte-experimenten uit de kwantummechanica, 
wordt het een verhalend weefsel over ontdekking, fantasie, het samen-
vallen of het uit een lopen van verschillende perspectieven.
 
Concept & Spel Nick Bos, Mathieu Wijdeven Tekstbijdragen & Sounddesign Tommy 

Ventevogel Regie Lotte Bos & Annechien de Vocht (Young Gangsters)  
i.s.m. Het Huis Utrecht, Worm/Ubik, Hotel Modern

periode najaar 2018

FEIKES HUIS / FIRMA DRAAK 
CO-PRODUCTIE YOUNG 
GANGSTERS
ULTIMATE CUBE…
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Muziek | Theater | Leven | Dood | Kwetsbaarheid

In Alles van Waarde bezoeken dochter (Jacobien Elffers) en kleinzoon 
(Phi Nguyen) hun vader/opa (John van Oostrum). De ‘zeer oude 
zanger’ wordt steeds vaker vergeetachtig. Maar niet minder boos op de 
wereld waarin niemand meer vecht voor wat waardevol is. Dit is 
waarschijnlijk de laatste keer samen. Zijn kleinzoon wordt voor het 
eerst uitgezonden. De verbitterde kunstenaar weet zeker dat de 
VN-missie in Venezuela alleen maar om olie en geld draait. Maar wat 
heeft hij met die gesubsidieerde experimentele muziek ooit bereikt? 
Voor de jonge soldaat is zijn werk een mogelijkheid mensen te helpen. 
Zo doden ze bozig en met botsende wereldbeelden de tijd die ijlings 
verstrijkt. 

Met Luceberts poëzie (de zeer oude zingt, soldatenmoeder). Met een 
amuse van Phi Nguyen - naast acteur ook vaste kok bij de Veenfabriek. 
En natuurlijk met nieuwe en live gespeelde muziek.

theaterkrant ‘Met scherpe, betrokken satire in de stijl van de Lankmoedigen 
 Een meesterwerk’ 
trouw ‘een mustsee’ 
parool ‘een belangrijke voorstelling’ 
Over Ophelia
riro ‘Jacobien, Phi, John en Ton zijn nu nog te zien in Ophelia (die ‘té geniaal is’)’ 
theaterkrant ‘nieuwsgierig maakt naar de toekomst.’

Tekst & Regie Joeri Vos Componist Ton van der Meer  
Spel & Muziek o.a. Ton van der Meer, John van Oostrum, Phi Nguyen & Jacobien Elffers

periode november/december 2018

VEENFABRIEK / JOERI VOS
ALLES VAN WAARDE
(MOET OP WEERBAARHEIDSTRAINING)
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In een ingenieus kantelend, strak vormgegeven decor tarten drie 
acrobaten de zwaartekracht. Vita is jong en vastberaden en beklimt 
zonder enige vrees de rechtopstaande wanden om er een volgend 
moment weer vanaf, of zelfs doorheen te springen. Met ingehouden 
adem volg je het spel van fysieke kracht, van vertrouwen, van vriend-
schap, van het heerlijke gevoel van zweven, maar ook van 
eenzaamheid en uitsluiting. Deze voorstelling heeft geen tekst, is 
prachtig in zijn eenvoud, zijn beelden en de interactie tussen drie 
ijzersterke acrobaten. Boost Producties experimenteert al jaren in de 
cross-over van circus met theater en maakt verrassende voorstellingen 
in het genre nieuw circus. De nieuwe, beeldende voorstelling Vita 
speelt zich af in een bijzonder pop-up decor en balanceert op het 
snijvlak van dans en acrobatiek. 

ilovetheater.nl ‘Ademloos genieten’
haarlems dagblad ‘Vita is bovenal een knap staaltje acrobatiek’
provinciaalse zeeuwse courant ‘Knappe acrobatische dans in ingenieus 
decor dat optimaal wordt benut’ 
premièrebezoeker ‘Vita is een werk wat voor mij inspeelt op het gevoel, iets 
wat zich tussen zinnen in zou kunnen afspelen’ 

Regie Lennie Visser Spel & Acrobatiek Marieke Thijssen, David Mupanda, Wilko Schütz 
Geluid Wim Conradi, Bauke Moerman Licht Maarten Verheggen 

periode december 2018

BOOST PRODUCTIES
VITA (10+)

Foto Casper Koster 
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Leo Africanus is een muzikale vertelling over het leven van de legen-
darische Andalusische én Afrikaanse wereldreiziger Hassan El 
Wazzan. 
Na de val van Granada (1492) moest hij als tienjarig kind vluchten en 
zou hij zijn identiteit nooit meer ontlenen aan een land, een stad en 
een specifieke cultuur of religie. Wat maakt de mens wie hij is?
Decennia na zijn vlucht uit Granada komt El Wazzan via omzwer-
vingen bij het hof van paus Leo X terecht. De paus raakt volledig in de 
ban van zijn reisverhalen. Wie is deze man? Hassan El Wazzan, Leo 
Africanus, de Andalusiër, de Moor, de Afrikaan, de moslim, de 
katholiek, de diplomaat, de slaaf of de schrijver. Op de achtergrond 
stond de positie van de paus op het spel. Laat je meeslepen door het 
epische verhaal van Leo Africanus. 
De voorstelling is een combinatie van verschillende Andalusische 
muziekstijlen, vertelkunst, cabaret en toneel. De muziek staat onder 
leiding van Ahmed El Maai (Tanger, MA) en Anastasios Sarakatsanos 
(Athene, GR). Leo Africanus wordt belichaamd door acteurs Dwight 
Breinburg (tevens orkestlid van het AAO), Abdelkarim El Baz en Adam 
Kissequel. 

periode februari-april 2019

AMSTERDAM 
ANDALUSISCH ORKEST
LEO AFRICANUS
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Het is in 2018 drie-en-twintig jaar geleden dat onze Nationale Polder-
geest bruut werd omgeploegd. Terwijl de halve natie nog in de 
Dordogne hing, liepen Bosnisch-Servische troepen onder leiding van 
generaal Mladic de ‘veilige enclave’ Srebrenica onder de voet; de 
lichtbewapende Dutchbatters van Overste Karremans konden niet 
anders dan werkloos toekijken.
De schuldvraag is al vele malen gesteld. En wellicht zullen we het 
antwoord nooit krijgen. Feit is dat er een indruk is ontstaan van 
lamzakkenmentaliteit. Van Nederlandse karnemelk versus Servische 
Slivovitsj. Van besluiteloze politici, geheime afspraakjes en rondcirke-
lende F-16’s die nét even aan het bijtanken zijn wanneer luchtsteun 
echt noodzakelijk is. Slechte timing. Dat voelt aan als een klucht. 
In ‘Don’t Shoot The Pianoplayer’ bestuderen Yorick Zwart en Rutger 
Kroon nogmaals de feiten en maken er komedie van. Is dat ethisch? 
De  8.000 geëxecuteerden indachtig waarschijnlijk niet. De kluchtige 
toedracht wel. 

nrc ‘Yorick Zwart speelt een Dutchbatveteraan, als twintiger uitgestuurd naar 
Srebrenica. Hij geeft een lezing over ons nationale trauma uit’95, en probeert het luchtig 
te houden. Ondoenlijk natuurlijk, bij zo’n onderwerp. In de heldere tek st van Rutger 
Kroon wordt steeds duidelijker dat de veteraan zijn frustratie nauwelijks de baas kan 
blijven. Zwart speelt dit knap, met precies de goede dosis agressie én humor. Pijnlijk, 
maar nergens pathetisch.’ 

periode jan/februari 2019

YORICK ZWART / STOKERIJ
DON’T SHOOT THE 
PIANOPLAYER
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Saskia Heerkens & Wilma Kuite

saskia@allesvoordekunsten.nl
wilma@allesvoordekunsten.nl

020 -  42 35 826


