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ARJAN EDERVEEN EN 
JACK WOUTERSE
FEIKES HUIS/ 
SERVAES  NELISSEN,  
RENÉ VAN ’T HOF, 
 VINCENT VAN WARMERDAM 
EN KEES VAN DER VOOREN
LIES PAUWELS/ 
SCHAUSPIELHAUS BOCHUM

GROTE / 
MIDDENZAAL
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Zin is het laatste deel van een trilogie over afscheid, vriendschap 
en de zin van het leven. Jack Wouterse en Arjan Ederveen 
creëerden eerder Tocht (2009) en Walden (2016). Het publiek 
volgt het wel en wee van twee TVkoks die live staan te kokke-
rellen. De talkshowhosts schotelen het publiek een stoere wereld 
voor van leren schorten, buitenleven en BBQ recepten. Terug 
naar de “natuur”, naar de mannelijkheid die ze kwijt zijn, naar de 
mancave, naar de oertijd. In de coulissen daarentegen, 
bespreken de koks hun privéleven, hun twijfels, hun levensvragen, 
de roddels over hun gasten, de Indiase goeroe waar één van hen 
zwaar van onder de indruk is (het gaat om de zoektocht, niet om 
het vinden). Terwijl ze de bbq doen oplaaien, bespreken ze hun 
angst voor ziektes en voor onderzoeken waarbij je je drol moet 
inleveren. In de talkshow zelf word in de rook van de BBQ, alle 
grote en kleine problemen van bekend en onbekend Nederland 
onder de loep genomen, bebabbeld, bepoteld en terzijde 
geschoven. In deze zelf gecreëerde mancave, verschijnen 
verschillende gasten (eveneens gespeeld door Wouterse en 
Ederveen). Één van hen is de super-bestseller keukenroman-
schrijfster Bodil de la Grave met haar min. De min typte vroeger 
de manuscripts uit van de schrijfster, maar heeft nu zelf een 
boek geschreven over hun gezamenlijk leven. De roman is een hit 
en zal worden verfilmd met Katja Schuurman in de hoofdrol. 
Tijdens de uitzending bereidt Bodil haar euthanasie voor, die zal 
worden uitgevoerd door haar min. Zo worden leven en dood door 
deze twee vrouwen letterlijk met elkaar verbonden. 
Met, door en van Arjan Ederveen en Jack Wouterse

PERIODE 24 september tm 20 december 2019

ARJAN EDERVEEN EN JACK WOUTERSE
ZIN

foto Leo van Velzen
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‘Servaes, René, Vincent en Kees vonden elkaar een jaar geleden 
in het idee om samen een voorstelling te maken over het wel en 
wee van een band. Geïnspireerd door muziekdocumentaires, de 
droom van Vincent en Kees om ooit eens een hit te schrijven, de 
wens van René en Servaes om een muziektheatervoorstelling te 
maken met sketches en losse nummers die als een concept-
album toch onderlinge samenhang hebben’ 

In 2019 is de nederpopgroep Gigbag, bestaande uit Sjaggie, Plec 
en Blow, nog steeds bij elkaar en viert hun veertigjarig bestaan. 
Er wordt groots uitgepakt met de presentatie van een nieuw 
album en een videoclip. 
Sjag, de frontman van de band, stelt zijn nieuwe liefde Janice aan 
als regisseur van de clip. Zij heeft als performance artist uitge-
sproken ideeën die niet gelijk door eenieder begrepen worden. 
Haar toverwoorden renewal en provocative vallen veelvuldig op 
de set. Langzamerhand stapelen de misverstanden en irritaties 
zich op. 
Sjag of Shaggie heet zo omdat hij vroeger altijd een paar 
shaggies vooruit draaide en die dan achter de snaren van zijn 
bas schoof, zodat hij tijdens het spelen er altijd snel eentje kon 
opsteken. Plec was in die periode dat ze namen voor elkaar 
bedachten bezeten op zoek naar de juiste plectrum. Blow blowde 
zich in die tijd een ongeluk. 

Een Mockumentary met toneel, poppenanimatie en live 
muziek. Spel, mime en zang René van ’t Hof (Janice), 

Servaes Nelissen (Sjaggie), Kees van der Vooren (Plec), 
en Vincent van Warmerdam (Blow) Dramaturgie 
Marijn van der Jagt.

PERIODE 26 maart tm 6 juni 2020;  
PREMIÈRE Toneelschuur op 26 maart 2020

SERVAES NELISSEN, RENÉ VAN ’T HOF, 
VINCENT VAN WARMERDAM EN 
KEES VAN DER VOOREN/ FEIKES HUIS

THE PROMISE 

GIGBAGGIGBAG
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Meisjes van 13. Soms lijken ze op elkaar, dan weer zijn ze 
zichzelf. Ze citeren, kopiëren en halen heden en verleden 
schaamteloos door elkaar. Ze slaan elke vorm van zekerheid 
onder je voeten vandaan. Niets is wat het lijkt. In Het Hamilton-
complex komen fantasie en realiteit, heden en verleden, kopieer-
gedrag en heldendom samen, soms vanzelfsprekend, dan weer 
brutaal.Vanaf 2015 tourde de Vlaamse versie in binnen- en 
buitenland, vanaf 2019 de Duitse versie, met Nederlandse 
ondertitels. 

Uit de pers destijds: ‘Pauwels zegt met haar werk grip te willen 
krijgen op het huidige, complexe tijdsgewricht. En wie denkt aan 
complexe en abrupte veranderingen, denkt natuurlijk aan een 
pubermeisje van 13. Niet dat je kijkend naar Het Hamilton-
complex 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.’ (Volkskrant)
Met 13 meisjes van 13 en een bodybuilder

PERIODE gehele seizoen; alleen in weekenden

LIES PAUWELS/ 
SCHAUSPIELHAUS  BOCHUM

DER HAMILTON COMPLEX, 
AUF DEUTSCH

foto Fred Debrock
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KLEINE / 
MIDDENZAAL

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA /
SADETTIN KIRMIZIYÜZ
TROUBLEMAN /  
SADETTIN KIRMIZIYÜZ / HNT
HOTEL MODERN
DUDA PAIVA COMPANY
HET ZUIDELIJK TONEEL / 
BRAM JANSEN
LIKEMINDS
DE STOKERIJ /  
YORICK ZWART
BOOST PRODUCTIES
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In Lawrence of Arabia stappen Marjolijn van Heemstra en 
Sadettin Kirmiziyüz honderd jaar terug in de tijd. We zijn op de 
grote vredesconferentie in Parijs waar Westerse mogendheden 
vlak na de Eerste Wereldoorlog de nieuwe wereldorde schetsen. 
De Britse avonturier T.E. Lawrence (of Arabia, die Lawrence) heeft 
het Westen opgeroepen om zich terug te trekken uit Syrië. Een 
paar jaar eerder was hij aanvoerder geweest van de Arabische 
opstand tegen de Ottomaanse bezetter. Nu houdt hij, zij aan zij 
met de Saoudische prins Faisel, een pleidooi voor Arabische 
autonomie in het Midden-Oosten.
Zijn bede wordt genegeerd. Het is Europa dat de grenzen trekt, 
recht en scherp als de linialen in het Parijse Bureau voor Maten 
en Gewichten. Van Aleppo tot Basra en van Eilat tot Erbil zullen 
de Franse of Engelse vlaggen blijven wapperen, waarmee de 
kiem werd gelegd voor de huidige conflicten in het Midden 
Oosten.
Had het ook anders kunnen lopen op die conferentie in Parijs? 
Hoe zou de wereld er dan nu uit kunnen zien en hoe zou Europa 
zich tot het Midden-Oosten verhouden?
Lawrence of Arabia is een voorstelling over oorzaak en gevolg en 
de erfenis van oude geschiedenissen. Over een Engelse officier 
en een Arabische prins die een nieuwe wereld voor ogen hadden, 
maar misgrepen toen het moment daar was.
Met en van Marjolijn van Heemstra en Sadettin Kirmiziyüz e.a.

PERIODE 15 oktober tm 30 november 2019 
PREMIÈRE 10 oktober 2019 Frascati

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA /
SADETTIN KIRMIZIYÜZ

LAWRENCE OF ARABIA
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TROUBLEMAN /  
SADETTIN KIRMIZIYÜZ / HNT

DEEL 3 DE VIERDE MACHT 
In deze volgende coproductie tussen Trouble Man en het 
Nationale Theater zijn de media het onderwerp. Voor sommigen 
zijn de media de werkelijke Enemy of the People, voor anderen de 
onafhankelijke waakhond van de democratie, de Vierde Macht.
Met zijn kenmerkende stand up theatre belicht Sadettin 
 Kirmiziyüz deze koker waardoor we naar de realiteit kijken. 
Maar hoe ziet die realiteit er uit op eindredacties en nieuws-
desks? Hoe houden oude media zoals kranten en radio zich 
staande temidden van al het digitale geweld van deze tijd, in een 
samenleving waarin chocoladeletters voor twitterstormen 
zorgen en de nieuwsconsument zich steeds kritischer uitlaat 
over journalisten? Een tijd waarin het aantal abonnees en clicks 
het nieuws haast lijken te sturen, en waarin journalisten moeten 
concurreren met nepnieuws en Main Stream Media een scheld-
woord lijkt te zijn geworden.
Kirmiziyüz duikt in de geschiedenis van o.a. het geschreven 
nieuws, het televisiebulletin en ook in dat van de newsalerts, in 
een voorstelling over de huidige status van de media en zoekt 
daarmee ook naar zijn eigen relatie met die media, als theater-
makend migrantenkind maar ook als nieuwsvergarende burger.

PERIODE 18 maart t/m 30 mei 2020 
PREMIÈRE Het Nationale Theater
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Hotel Modern werd wereldberoemd met de voorstellingen 
De Grote Oorlog en Kamp, waarin de loopgravenstrijd uit WO 1 
en het leven en sterven in een Nazi-kamp worden verbeeld met 
maquettes en duizenden poppetjes van 8 cm groot. De spelers 
filmen scènes in de maquette, de beelden worden vervolgens 
levensgroot geprojecteerd en live van een soundtrack voorzien. 
 
In Ons Wereldrijk richt het gezelschap haar pijlen op de opkomst 
en ondergang van het Nederlandse Wereldrijk. Een gigantische 
maquette van Indonesië vult het podium. 
Hotel Modern dwaalt met minicamera’s door de tropische 
archipel. Door oerwouden, rijstvelden, langs tempels, dorpjes en 
moskeeën. Het verhaal begint in 1597, het eerste Nederlandse 
schip legt aan. Er worden handelsposten gesticht, die uitgroeien 
tot steden. We volgen het gewelddadige spoor van de onder-
nemende Nederlanders die zich in 300 jaar het hele eilandenrijk 
toeeigenen.
Het rijk gaat uiteindelijk ten onder; we zien hoe het Indonesische 
volk zich in een bloedige oorlog van het Nederlandse juk bevrijdt.
Met en van Herman Helle, Arlène Hoornweg en Pauline Kalker

PERIODE 7 januari tm 28 februari 2020 
PREMIÈRE december 2019 in Rotterdam

HOTEL MODERN
ONS WERELDRIJK
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De aarde verandert in een rap tempo. Wij naderen een tijdperk 
waarin tijd, ruimte en communicatie een andere betekenis krijgen 
en andere levensvormen ontstaan. Wat nu is, kan morgen al zijn 
verdwenen. Wat ooit science fiction was, is nabije werkelijkheid. 
Ergens in ons op hol geslagen universum, bevindt zich Joe 5. 
Deze neohuman en verkenner werpt zich op om de laatste 
mensen te redden, waar zij zich ook bevinden in het oneindige 
heelal. Op een dag doet een noodoproep hem vertrekken naar 
Mars.
Onbekende wezens proberen tijdens Joe’s reis contact met hem 
te maken. Wat willen ze van hem en waar zijn de mensen in 
nood? Wanneer Joe eindelijk ontdekt wie hem probeerde te 
bereiken, blijkt niets wat het lijkt…
In JOE 5 creëert Duda Paiva Company een toekomstvisie. Wat is 
de invloed van onze destructieve aard op de rest van ons 
universum? Is er een gezamenlijke toekomst of is alles zo 
veranderd dat er geen plaats meer is voor wie wij zijn en hoe wij 
denken? Kunnen wij elkaar überhaupt begrijpen? Nieuwsgierig 
naar onbekende entiteiten en de mogelijkheden van de mens in 
een veranderde wereld, nodigt Duda Paiva voor deze nieuwe solo 
de dansers Ilija Surla en Josse Vessies en het beeldcollectief 
STMSND uit om samen met hem die visie op de toekomst vorm 
te geven. 
Idee en regie Duda Paiva Dramaturgie Kim Kooiman 
Spel Duda Paiva, Josse Vessies of Ilija Surla Poppen André Mello 
en Duda Paiva Coproductie Nordland Visual / Stamsund (NO)

PERIODE 1 oktober tm 20 december 2019 
PREMIÈRE Lieve Vrouw Amersfoort 

DUDA PAIVA COMPANY
JOE 5 

 foto Studio Matusiak
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Waar macht is, lijkt misbruik nooit ver weg. De wereldwijde #Me 
too beweging bracht ook in Nederland machtsmisbruik in de 
film-, theater- en sportwereld naar buiten. 
In Casting The Pass legt regisseur Bram Jansen de relatie tussen 
dader en slachtoffer onder het vergrootglas. Een jonge acteur 
doet auditie voor zijn droomrol : topvoetballer in het theaterstuk 
The Pass. Hij wordt ontvangen in de keuken van de castingdi-
rector. Daar ontspint zich in anderhalf uur een psychologisch 
drama waarbij grenzen worden opgerekt en verlegd. 
Jansen put uit eigen ervaringen en uit interviews met acteurs. 
Toch wordt het stuk uitdrukkelijk geen afrekening met Me Too 
beschuldigden. Ook wordt het geen vergoelijking van grensover-
schrijdend gedrag. Wel wil hij een beeld schetsen van het 
systeem waarbinnen dit gedrag mogelijk was. Door slim gebruik 
te maken van theatrale middelen als tijdssprongen, perspectief-
wissels en droomsequenties wil hij het complexe thema 
invoelbaar en inzichtelijk maken. Volgens Jansen is het na de 
schok van de onthullingen, de mediahype en het gegniffel tijd 
voor empowerment. Het is aan de jonge generatie om een 
alternatief te formuleren voor de oude structuren. 
Bram Jansen regisseerde sinds 2012 verschillende (repertoire) 
producties in opdracht van Nederlandse, maar vooral ook Duitse 
en Zwitserse huizen zoals Theater Oberhausen en Schaus-
pielhaus Zürich. Recent maakte Bram met Romana Vrede en 
Club Gewalt de goed ontvangen voorstelling Who’s afraid of 
Charlie Stevens?. Dit seizoen regisseert hij bij Het Zuidelijk Toneel 
de jaarlijkse jongerenvoorstelling, de theatermonoloog Shirt uit 
Fahd! en de voorstelling Achttien met en over vluchtelingen die 
achttien jaar worden. 

Regie Bram Jansen spel Jord Knotter + een oudere acteur, 
 dramaturgie Piet Menu 

PERIODE 24 maart tm 16 mei 2020 
PREMIÈRE Theaters Tilburg 20 maart 2020,

BRAM JANSEN / HET ZUIDELIJK TONEEL
CASTING THE PASS (WERKTITEL)
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Theatermaker Luit Bakker is onderdeel van het collectief La Isla 
Bonita en Bakker&Brill.
Ze is in 2015 afgestudeerd aan de Toneelacademie in Maastricht 
in de richting theatraal performen. Afgelopen zomer maakte ze 
als nieuwe maker bij Over het IJ festival de voorstelling 
06-82087445. De Theaterkrant schreef hierover: “Bakker speelt in 
06-82087445 met de fluïditeit van gender en seksualiteit. Het zijn 
grote thema’s, persoonlijk en ongemakkelijk, maar ook fascinerend 
en mooi. Bakker verleidt je om de ongemakkelijkheid toe te laten. 
Ga met haar mee, het is het zeker waard.”

Na het tonen van het hokjesdenken in 06-82087445 vindt Bakker 
dat het nu tijd is om de hokjes af te breken. Het is tijd voor actie, 
voor een apocalypse.
We gaan breken met machtsstructuren, maar kunnen het 
systeem niet meer bekritiseren zonder ook kritisch naar onszelf 
te kijken. Want zijn we uiteindelijk zelf niet medeplichtig aan hoe 
de wereld nu draait? Hoe we genoemd worden? Hoe mensen 
uitgesloten en ingesloten worden? En waarom nemen we nog 
steeds genoegen met mini stapjes verandering? Of is het 
stilstand?

Met ROOD wil zij een nieuwe revolutie ontketenen. Een 
feminisme voor en van ons allemaal. Niet vrijblijvend, maar de 
norm. Een nieuw wereldbeeld, met meer verbeelding en speels-
 heid. Het is genoeg geweest met het keurslijf voor mannen en 
vrouwen. In deze voorstelling gaan we op zoek naar wat het is 
om los te breken van alle connotaties, van het verleden. Het is 
tijd voor een nieuw denken en een nieuwe taal. Want we zijn er 
nog niet, maar we komen er wel.

Van en met Luit Bakker eindregie Lotte Bos

PERIODE oktober tm december 2019

LIKEMINDS 
ROOD 

 foto Casper Koster
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De Stokerij Schiedam presenteert Human Inc. 2: Harrie in 
Wonderland.
In Harrie in Wonderland raakt een oerdegelijke ambtenaar van de 
burgerlijke stand verstrikt in de virtuele konijnenholen van het 
wondere wereldwijde web. 
Harrie is net uit de kast gekomen maar weet niet hoe hij verder 
moet. Uit de kast komen is één, je bestaan weer een beetje op de 
rails krijgen twee. Maar hoe dan verder? Harrie leefde nog 
praktisch analoog.
Voorzichtig hint een enkele kennis hem eens richting smartphone 
en de leuke dingen die je daarmee kan doen. Een wereld gaat voor 
hem open en Harrie zegt hallo tegen de wereld. Duizenden servers 
over de hele wereld zeggen hallo terug. Trackers installeren zich 
op het gloednieuwe blinkende apparaat en vinden een nieuwe 
Harrie uit, tot in de kleinste details in kaart gebracht voor ultra-ge-
richte en hyperpersoonlijke advertenties en aanbiedingen.
Nu is Harrie geland in de tegenwoordige tijd. En het spannende is: 
hij heeft vandaag z’n eerste date, met een beetje een jonge bleue 
knul, Roy. Harrie is klaar voor een nieuw leven, vol zelfontplooiing 
en plezier. Het oude was zo saai, met dat huwelijk, die vaste 
rituelen, de stoffige attributen. Roy weet dan niet wie of wat hij is, 
maar weet wel alles van computerprogrammatuur. Oogt 
onschuldig, maar kan iemand totaal hacken, chanteren, breken 
– en dat doet ie zo nu en dan ook met iemand die niet aardig voor 
hem is.
Human Inc. is een serie van vijf opeenvolgende theatervoorstel-
lingen waarin elke keer een ander onderwerp wordt onderzocht: 
oorlog, privacy, voedsel, belastingontduiking en milieu. Het 
overkoepelende thema is hoe grote multinationale bedrijven en 

overheden de verbinding met het individu verliezen. ‘Harrie in 
Wonderland’ is de tweede voorstelling uit deze serie met 

als thema: privacy.
Spel Yorick Zwart tekst Rutger Kroon 
regie Wannie de Wijn

PERIODE Januari t/m maart 2020

DE STOKERIJ / YORICK ZWART
HARRIE IN WONDERLAND
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‘Pie in the Sky’ is beeldend, acrobatisch theater over omgaan met 
tegenslag. 
Met drie acrobaten en een danser, livemuziek, acrobatisch circus 
en een opblaasbaar decor. 
We volgen het proces van de worsteling en de veerkracht van 
iemand die met tegenslag moet omgaan. Vertaald in beweging 
met dans en acrobatiek. Vertaald in tekst door het zoeken naar 
de juiste balans tussen abstractie en anekdote. Vertaald in 
muziek met het decor als instrument. Vertaald in een 
opblaasbaar decor als metafoor voor het opkroppen van 
moeilijkheden en ook opblaasbaar als tegenslag zelf: de spelers 
moeten zich er telkens opnieuw toe verhouden.
Stichting Boost Producties is in 2015 opgericht door circusmaker 
Lennie Visser en heeft als doel om circus te ontwikkelen als 
kunstvorm. Boost Producties heeft zichzelf hiervoor de opdracht 
gegeven samenwerkingen te zoeken met andere (kunst)disci-
plines en daarin experimenten aan te gaan.
Regie circusmaker Lennie Visser choreografie Hans Tuerlings 
muziekcompositie Jonathan Bonny vormgeving Jelle Engel

PERIODE 28 september 2019 t/m januari 2020;  
ook beschikbaar voor zomerfestivals. 
Vanaf 16 jaar

27 BOOST
PIE IN THE SKY
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REPRISES 
KLEINE / 

MIDDENZAAL

MOUNIR SAMUEL
MINOUX
FEIKES HUIS / 
DUDA PAIVA COMPANY
FEIKES HUIS /  
FA. DRAAK
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Multi-talent Mounir Samuel (politicoloog, Midden-Oosten 
deskundige, schrijver, journalist en opiniemaker) gaat het theater 
in! In zijn wervelende solovoorstelling “En toen schiep God 
Mounir” zet de Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en 
theatermaker Mounir Samuel de grenzen van afkomst, 
geaardheid, gender, geloof en geslacht op scherp. In een heden-
daags scheppingsverhaal waarbij tal van identiteiten worden 
afgepeld gaat Mounir op zoek naar de geboorte van een nieuwe 
Adam: niet man of vrouw, maar mens. Beginnend in een 
Egyptisch koffiehuis volgt de voorstelling het bijzondere leven 
van Mounir die als fly-in correspondent door zes continenten 
reisde, als praktiserend christen zich volledig onderdompelde in 
de islam en tot tweemaal toe een nationale coming-out 
meemaakte. Met behulp van storytelling, muziek, beeld en 
spoken word, beproeft Mounir de vraag wat ware vrijheid is – en 
hoeveel die vrijheid hem waard is. 
Sinds afgelopen zomer werkt hij aan deze voorstelling en treedt 
ook af en toe al op. Uit de regionale pers: `Mounir maakt gehakt 
van de hokjesgeest in een confronterende komisch-satirische 
voorstelling, één met een lach en een traan waarbij de aanwe-
zigen geconfronteerd worden met alle facetten uit zijn kleurrijke 
leven’
Spel en tekst Mounir Samuel regie Vincent Wijlhuizen 
 dramaturgie Floris van Delft

PERIODE najaar 2019; 
ook beschikbaar voor zomerfestivals 2019 
PREMIÈRE 30 maart 2019 in Podium Mozaïek te Amsterdam

 

MOUNIR SAMUEL
EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR

 foto Roy Lazet
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Een dancing docu-comedy door Jopie (88) en Minou Bosua (48 
en voorheen lid van de Bloeiende Maagden). Moeder Jopie heeft 
zich voorgenomen om niet dood te gaan. Dochter Minou heeft 
beloofd haar daarbij te helpen. Ze is alleen vergeten wanneer. 
Moeder danst en leert ons de rituelen van haar levensdrift. Begin 
de dag met lege darmen, met volle darmen kun je niet denken. 
Zorg tenminste voor 1 levende plant. En zing iedere dag voor 
iemand die je bent vergeten.
Vrolijk zwierend richting eeuwigheid geven moeder en dochter 
een energiek beeld van een omgekeerde euthanasie. Als brood-
nodig tegengeluid bij het maatschappelijke debat over ouderen 
dat vaak gericht is op aftakeling, ontbrekende zorg en het 
georganiseerde levenseinde.
Een ontroerende en optimistische voorstelling voor iedereen met 
onbeteugelde levensdrift of met gebrek daaraan. 
De voorstelling heeft de mogelijkheid uit te monden in een 
levensverlengende dansavond voor iedereen.

Theaterkrant: ‘We willen graag iets worden wat we niet willen 
zijn.’ Oud. Met dit belangrijke inzicht over ouderdom stelt Minou 
Bosua in Moeder mag niet dood alle negatieve beeldvorming 
over oud zijn ter discussie. De dancing docu-comedy – zoals 
ze het zelf noemt – is een vrolijke les in levensdrift en loopt over 
van bewondering voor de lang levenden. Maar het is ook een 
fascinerend portret van een dochter en haar verhouding met 
haar moeder’. 
Idee, tekst en spel Minou Bosua De Moeder Jopie Bosua 
Artistiek team Annelies van Wieringen, Maasja Ooms, Wannie de 
Wijn, Corien Baart

                PERIODE najaar 2019 
PREMIÈRE Verkadefabriek 6 oktober 2018

MINOUX
MOEDER MAG NIET DOOD 

 foto Guido Bosua en Maasja Ooms
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Ding Dong is een unieke cross-over tussen beeldend theater en 
teksttoneel en gaat over mensen anno 2019. Mensen die leven in 
deze hypermoderne tijd, die leven met de wetenschap dat de 
computer het werk dat ze doen beter uit zou voeren. Mensen die 
de vele mogelijke rollen, kansen, levens, carrières en mogelijke 
vormen van liefde kennen. Ze denken te weten wat de ander zou 
moeten zijn om hen gelukkig te maken. Maar wat doe je dan als 
de ander niet is wie jij wilt dat hij is? Wat als geluk zich niet laat 
dwingen? 
De vier personages meten elkaar de maat tijdens een dinerdate. 
Wat een gezellig avondje had moeten zijn, wordt een kracht-
meting. Als de strijd op volle kracht gevoerd wordt, blijkt dat ze 
vechten met hun eigen beelden. Het wordt een emotioneel 
beeldend slagveld - als een nachtmerrie, waarin fantasie en 
werkelijkheid, gedachten en dromen tot leven komen. Zo worden 
dingen zichtbaar die normaal gesproken niet zichtbaar zijn. 
Regie en Spel Ko van den Bosch Concept & Spel Harriët Stroet 
Tekst Rik van den Bos Choreografie poppen Duda Paiva 
 Dramaturgie Pol Eggermont Decor Ascon de Nijs 

PERIODE oktober/november 2019  
PREMIÈRE PopArts Festival 2019, Theater Bellevue 

FEIKES HUIS /  
DUDA PAIVA COMPANY /  
HARRIËT STROET

DING DONG

beeld Ascon de Nijs
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Nick en Mathieu zoeken op beeldende wijze het Japanse Meisje 
in zichzelf. Gelukkig geeft de technologie van nu en in de 
toekomst ons de mogelijkheid dichter bij onze ‘ware’ identiteit te 
komen. Transgender bijvoorbeeld; in de toekomst wordt het 
steeds makkelijker van geslacht te wisselen. In de voorstelling 
Japanse meisjes, zien we een gedaanteverwisseling naar een 
andere identiteit toe, dit door ons oude identiteit weg te doen. We 
verlaten ons lichaam, onze westerse cultuur, tradities en gender 
en wisselen die voor een vrouwelijke Japanse identiteit. Door de 
unieke anime film cultuur, vooruitgangen op gebied van robot en 
vergelijkbare technologie raakte Fa. Draak gefascineerd door de 
zeer vervreemdende Japanse cultuur.
Fa.Draak is Mathieu van de Wijdeven en Nick Bos 
Eindregie Eva Line de Boer tekstbijdragen Tommy Ventevogel

PERIODE november/december 2019; 
ook beschikbaar voor zomerfestivals  
PREMIÈRE PopArts Festival 2019/Theater Bellevue

FEIKES HUIS / FA. DRAAK
JAPANSE MEISJES

beeld Anil Jagdewsing
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THE TRAGEDY OF SLAUGHTERVAART 
Een Shakespeareaanse tragedie over de 
verwikkelingen rond het roemruchte Slotervaar-
ziekenhuis met in de hoofdrollen Aysel 
Erbudak, Jan Schram en het ziekenhuis zelf. De 
voorstelling is van 6 november t/m 1 december 
2018 te zien op locatie in Amsterdam. In 
november en december 2019 maakt Dood 
Paard een theaterversie van het stuk dat ze 
graag in een aantal theaters willen spelen. Door 
Manja Topper, Jorn Heijdenrijk en Ellen 
Goemans. Tekst Rob de Graaf.

Gebouwd als open en voor iedereen toegan-
kelijk gezondheidscentrum midden in een 
nieuwe volkswijk, was het Slotervaartzie-
kenhuis in de jaren zeventig een toonbeeld van 
vooruitgangsgeloof en gelijkheidsdenken. Een 
ziekenhuis waar het niet om geld of efficiency 
maar om mensen moest draaien. Ironisch 
genoeg zou enkele decennia later juist het 
Slotervaartziekenhuis het eerste grote Neder-
landse ziekenhuis worden dat in private handen 
kwam. En niet in de handen van zorgonder-
nemers, maar in die van twee zakenmensen – 
de Noord-Hollandse vastgoedondernemer Jan 
Schram en de uit Turkije afkomstige 
flamboyante self-made woman Aysel Erbudak. 
Zakelijk instinct, grote woorden en een flinke 
hoeveelheid geld bleken toch niet voldoende 

om van dit gezondheids-
zorgsprookje een succes te 

maken: na veel chicanes en 
gedoe kwam het Sloter-
vaartziekenhuis in een 
steeds vrijere val terecht. 

DOOD PAARD

HONGER (werktitel) 
Een cocreatie met de 
Voedselbank
Dood Paard gaat voor dit 
project een samenwerking 
met de Voedselbank aan. 
Manja Topper en Kuno 
Bakker van Dood Paard 
werken als vrijwilliger bij de 
instelling en leren de 
Voedselbank van binnenuit 
kennen. Ze leggen 
contacten met de cliënten, 
de medewerkers en de 
donateurs, luisteren naar 
hun verhalen en ontwikkelen 
zo samen het idee voor een 
voorstelling die onder 
andere zal gaan over de 
terugtrekkende overheid, die 
basale zorg steeds minder 
tot zijn verantwoordelijk-
heden rekent, de opkomst 
van de filantroop en de 
overproductie van voedsel. 
Wat de vorm en inhoud 
precies zal zijn wordt 
gedurende het onderzoek en 
aan de hand van de 
ervaringen van de betrok-
kenen ontwikkeld. Dood 
Paard werkt voor de 
voorstelling samen met een 
schrijver die, naast de 
verhalen van de betrok-
kenen, een reflecterende 
tekst zal schrijven. 

Wij brengen graag de volgende voorstellingen 
van Dood Paard onder uw aandacht. Wij nemen 
deze voorstellingen mee in de gesprekken, 
boekingen verlopen via Raymond Querido van 
Dood Paard, raymondquerido@doodpaard.nl

 foto Sanne Peper
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Voor meer info en contact:  
Alles voor de Kunsten,  

Wilma Kuite of Saskia Heerkens,  
Hemonylaan 24, 1074 BJ Amsterdam, 020-4235826,  

wilma@allesvoordekunsten.nl,  
saskia@allesvoordekunsten.nl 


