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2 7 MINUTEN ALLES VOOR DE KUNSTEN MG

4 DEATH ROW ALLES VOOR DE KUNSTEN KM

6 COLD BLOOD COLLECTIEF KISS & CRY G

8 CIRCUS CHARMS ENSEMBLE SEASESSION MG

10 A SEAT AT THE TABLE BLACK SHEEP CAN FLY R  MG

12 THERAPIE EN VOICE-MEMO’S BLACK SHEEP CAN FLY KM

14 CITIZEN K TROUBLEMAN/HNT R  MG

16 DEEL 4 TROUBLEMAN/HNT KM

18 BEEFTEEFJES SERVAES NELISSEN/FEIKES HUIS R  KM

20 ALLES NAAR DE HEMEL TG WINTERBERG/FEIKES HUIS R  KM

22 SONATINAS 4 FEET DUDA PAIVA COMPANY KM

24 JOE5 DUDA PAIVA COMPANY R  KM

26 BEIGE LIKEMINDS/SHERALYNN ADRIAANSZ KM

28 DJINN’S LIKEMINDS/KO V.D. BOSCH KM

30 EVERY BRILLIANT THING HET NATIONALE THEATER KM  L

32 THE NETHER HET NATIONALE THEATER KM

34 NIET DE VADERS VAN JIMMY PARKER MINOUX KM

36 WIE JIJ DAN WEL NIET BENT ANNELIES APPELHOF/BONTE HOND KM

38 STADSASTRONAUT MARJOLIJN VAN HEEMSTRA R  KM

40 ONS WERELDRIJK HOTEL MODERN R  M

42 EN TOEN SCHIEP GOD MOUNIR MOUNIR SAMUEL R  KM

44 VERKORTE VERSIES VAN  
SAMENLOOP VAN OMSTANDIGHEDEN BLACK SHEEP CAN FLY EN 
STADSASTRONAUT MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

 K  KLEINE ZAAL   M  MIDDENZAAL   G  GROTE ZAAL   R  REPRISE   L  LOCATIE

INHOUD
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Zeven minuten. Zo lang heeft Marie haar moeder gekend. Daarna is ze 

– op weg naar de operatiekamer – overleden. Vader Johan leert voor 
Marie te zorgen. Leert om te gaan met het medelijden van zijn familie-

leden en de boterzachte adviezen van de hulpverleners. Leert zijn 
wanhoop te beteugelen, de melkflesjes uit te koken en de spartelende 
ledematen van zijn dochter in een rompertje te proppen. En dan staat er 
ineens een ovenschotel voor de deur. Gemaakt door Mimi, de buurvrouw, 

die zelf ook het een en ander weet van overleven.

Ze groeien langzaam naar elkaar toe. Mimi wordt een nieuwe moeder voor 

Marie en zo vormen ze bijna een normaal gezin. Maar Mimi weet heel 

goed dat haar man altijd zal blijven rouwen om het verlies van de moeder 

van zijn kind. En Marie voelt feilloos hoe haar vader ieder jaar rond haar 
geboortedag overmand wordt door verdriet. En als ze foto’s van haar 
zwangere moeder op zolder vindt en de dagboeken vol liefdesbetuigingen 
aan haar nog ongeboren dochter, voelt ze zich schuldig. 

Maar het leven neemt zijn onverbiddelijke loop. Marie vindt werk waar ze 
van houdt, krijgt zelf een kind, moet in hetzelfde ziekenhuis waar ze ooit ter 

wereld kwam afscheid nemen van haar stervende vader en vindt, op een 
moment en een plek waarop ze dat het minst verwacht, haar grote liefde. 
7 Minuten is een kleine, intieme vertelling over rouw, zorgvuldig liefhebben 

en de schoonheid van het dagelijks leven. 

De Telegraaf over Sophie

Dat dit ‘doodgewone’ levensverhaal geen clichématige voorstelling 

oplevert, is te danken aan het ijzersterke spel van de acteurs die goed 

raad weten met de zo natuurlijk klinkende dialogen die Roos Ouwehand 

schreef. Tjitske Reidinga is in haar rol van Sophie een genot om naar te 

kijken en te luisteren, haar stem is zonder meer een belangrijke 

toevoeging aan haar spel.

Tekst Roos Ouwehand spel Tjitske Reidinga, Peter Blok, 

Hannah van Lunteren regie Casper Vandeputte

Speelperiode eind oktober 2020 t/m 6 februari 2021,  

première 24 oktober 2020 Theater Bellevue 

ALLES VOOR DE KUNSTEN

7 MINUTEN MG

foto Jitske Schols
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Death Row is een nieuwe voorstelling van Gerardjan Rijnders en 

Annemarie Prins over de dagelijkse sores en existentiële twijfels van een 

stel ouderen in een woongroep. Op initiatief van Annemarie Prins en Eric 
Besseling, zelf bewoners van een leefgemeenschap voor ouderen, 
schetsen ze een beeld van een groep mensen met de dood in het vizier. 
Death Row volgt vier bewoners op zoek naar een nieuw lid voor hun 
woongemeenschap voor ouderen. Een Surinaamse stervensbegeleidster, 
een transsexueel uit de Biblebelt, een gesjeesde acteur op zoek naar een 
surrogaatfamilie... allemaal willen ze de tweede helft van hun leven met 

gelijkgezinden slijten. Zonder schroom, en op het pijnlijke af, legt de 
commissie hen het vuur aan de schenen. Interesse lijkt daarbij niet de 

eerste drijfveer. Liever blijven de gelederen gesloten. De oudste 

bewoonster, de jongste bewoonster, een homo en de penningmeester: vier 
individuen op zoek naar wat hen bindt. De nieuwe leden blijven buiten-

staander. Hun aanwezigheid morrelt oncomfortabel aan het blazoen van 

fatsoen en engagement van de woongroepleden. 

Tussen de sollicitatiegesprekken door worden de beslommeringen op de 
woongroep besproken. Er wordt geroddeld over anderen en over elkaar. 
De sfeer komt op scherp te staan als één van de medebewoners al tijden 
gestalkt blijkt te worden door een andere bewoner. Nabijheid krijgt opeens 
een heel nieuwe betekenis. Hoe de veiligheid terug te winnen? En wie heeft 
nu eigenlijk waaraan schuld? Saamhorigheid lijkt niet perse vanzelf-
sprekend en de stalker blijft zitten waar hij zit. Een huurcontract laat zich 
niet eenvoudig ontbinden… 

De vraag rijst wat de groep nu werkelijk bij elkaar zoekt. Niet meer in staat 
tot een nieuwe stap in het leven, delen ze een gang. Ze vergaderen en 
borrelen nog éénmaal per week, maar de veiligheid is definitief om zeep 
geholpen. Feitelijk staan ze alleen en valt er nog weinig te zeggen, laat 
staan te delen. Alles stil.

Tekst GerardJan Rijnders spel Annemarie Prins, GerardJan Rijnders, 

Nanette Edens, Paul Koek en Eric Besseling

Speelperiode november 2020 t/m februari 2021 

ALLES VOOR DE KUNSTEN

DEATH ROW KM

foto Sanne van Rooij
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De zaallichten doven. De camera draait. Actie! Vingers dartelen door een 

wonderlijk miniatuurdecor, camera’s zweven en dansen mee, een stem 
vertelt. Filmmaker Jaco van Dormael en choreografe Michèle Anne De 
Mey maken live voor je ogen een film. Een vliegtuigreis, een woud in de 
mist, zeven plotse overlijdens. Wanneer ze hun laatste adem uitblazen, 
verwachten de personages hun leven voor hun ogen te zien voorbijflitsen. 
Maar dat is niet wat er gebeurt. Er blijft maar één onverwacht beeld over... 
Een zachte, naar vanille geurende huid, het geluid van een schaap dat 
wordt geschoren, de geur van vers gemaaid gras in de zomer...
 

Even grillig als een dagdroom vertolkt Cold Blood deze levens in een 

gehypnotiseerd verhaal met een wel heel bijzondere humor. Luchtig viert 
het leven zijn laatste momenten van geluk. De herinneringen volgen elkaar 

op, stilletjes wegkwijnend of net levendig. Een dans lang blijft het bestaan 
onbeslist. De dood die zich aanmeldt, is vaak absurd, triviaal, en soms 

grappig. «Er is de mechanische dood, de organische dood, de dood die 
goed ruikt, de dood in het midden van de nacht, de plotse dood, de stille 
dood. `En dan is er nog de erotische dood’, gaat de tekst van Thomas 
Gunzig. In deze wereld des doods is er niets macaber aan een dans. 

Integendeel. Het is een eerbetoon aan het leven, aan de zintuigen, de 

liefde, de laatste momenten van licht en de herinneringen die eraan vooraf-

gingen. Is er een leven vóór de dood? lijkt Cold Blood ons te vragen. Het 

antwoord ligt in deze handen die je ziet dartelen, in deze virtuoze vingers 

die zich vastklampen aan het leven en het schijnsel van de projectoren. De 
voorstelling verkent het minuscule, doorkruist wereldjes waarin het leven 

door een caleidoscoop wordt geobserveerd. In miniatuurdecors stren-

gelen handen zich in elkaar en ontspannen, raken elkaar en laten los, keren 
terug alvorens voorgoed te verdwijnen.

Het collectief Kiss & Cry, aangevoerd door Michèle-Anne de Mey en Jaco 
Van Dormael, creëert opnieuw een cinematografische filmset op een 
podium, waar live kleine wereldjes worden gefilmd, bezield door zichtbare 
technici. Cold Blood neemt ons mee naar de achterkant van het decor, die 

een wereld onthult waar de illusie ongehinderd te zien is. Een 
optisch spel dat doet denken aan de verwonderingen uit onze 

kindertijd.

Speelperiode Januari/februari 2021, te zien op London 
International Mime Festival, 29 januari t/m 1 februari 2020.

 

COLLECTIEF KISS & CRY 

COLD BLOOD G
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‘De Broertjes’ Groothof zijn terug in dit wervelende muzikale circus, 

een familievoorstelling waarin tegendraadse onzin de hoofdrol speelt.
Ze gaan aan de haal met de krankzinnige verhalen van Ruslands 

grootste absurdistische schrijver Daniil Charms. Vechtend, spelend, 

ruziënd en zingend rollen ze door de piste. Geen circus is compleet 

zonder live muziek! Seasession speelt stevige muziek van Revolutio-

naire Russen uit de jaren ‘20.

De Broertjes zijn spreekstalmeesters van een variété-avond vol muziek, 
sketches, circus-acts en film. Ze zijn echter vooral met elkaar bezig, op 
allerlei manieren. Vertellen elkaar verhalen, sprookjes, maken ruzie. 
Broedertwist en broederliefde strijden om aandacht. Regelmatig komt het 

tot scheld- en vechtpartijen, waarna verzoening volgt. Iedere keer als zij 
een act aankondigen, of het nou acrobaten-, clowns- of trapeze-acts zijn, 
komt het orkest op en krijgt de muziek voorrang. De muziek is nieuw, 
anders, expressief en soms verstild en wordt uitgevoerd door 8 bevlogen 
musici. De Broertjes gaan klieren. Ondanks hun ergernis over het orkest 
raken de broertjes gefascineerd door de muziek. Ze willen meedoen. 

Samen met het orkest zingen ze met volle overgave Russische liederen, 

die volkomen absurd zijn. Hierna denken de musici het pleit gewonnen te 
hebben: zij gaan zich bemoeien met het vervolg. De Russische hoornist 

draagt een gedicht voor, de slagwerker voert een acrobatische act uit 

vooraan op het podium. Uiteraard nemen de Broertjes het weer over door 
rotzooi te trappen en chaos te creëren. 

Concept Pauline Post regie, spel en zang René Groothof, Frank Groothof 
 dramaturgie, tekstbewerking Pauline Post, René Groothof, Frank Groothof 
animatiefilm Sjeng Schupp decor en kostuum Lynne Leegte muziek 

Russische kamermuziek uit de jaren ‘20 

Speelperiode half sept t/m eind december 2020

ENSEMBLE SEASESSION

CIRCUS CHARMS MG  
Familievoorstelling door kamermuziekensemble Seasession en Frank en René Groothof
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Saman Amini en consorten komen terug met dit confronterende stuk over 

alledaagse uitsluiting en racisme. 

De Groene Amsterdammer schreef:

‘A Seat at theTable’ neemt het publiek moeiteloos mee in een complex 

onderwerp maar verraadt de ernst van het thema nooit. Als Kwame/

Ceder aan het slot voor de woning staat die hij gedurende de 

voorstelling eigenhandig gebouwd heeft (slim ontwerp van scenograaf 

Alaa Minawi) voelt dat nog altijd als een wankel fort in een vijandige 

wereld.

Parool:

De spelers maken theater op zijn krachtigst en kwetsbaarst: als 

gedeelde ruimte om hun eigen en elkaars pijn te onderzoeken, woede 

te kanaliseren, angsten uit te spreken en voorstellen te doen. Het 

publiek wordt opgehitst en weer snoeihard op haar plek gezet. Het 

levert uiterst urgent en belangrijk theater op.

NRC gaf maar liefst 5 sterren: 

‘A Seat at theTable’ 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 overwegingen en emoties, de rauwe liedjes van Amini 

en het gloedvolle, uitstekende acteren.

A Seat at the Table werd geselecteerd voor het Theaterfestival 2019 en 

won de Toneelschrijfprijs 2019.

Concept Nima Mohaghegh, Saman Amini tekst Saman Amini, Nima 

Mohagegh i.s.m. Ward Kerremans, Yannick Jozefzoon, Werner Kolf regie en 

muziek Saman Amini spel Saman Amini, Leandro Ceder, Anton de Bies, ea 
eindregie Arie de Mol dramaturgie Nima Mohaghegh scenografie & licht 

Alaa Minawi kostuums Dymph Boss

Speelperiode Februari-maart 2021 

BLACK SHEEP CAN FLY

A SEAT AT THE TABLE R  MG

foto Casper Koster
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Therapie en Voice-memo’s is een geestige muzikale one-man show over 

depressie, het verwerken van pijn en mentale hulp. In deze voorstelling 
volgt het publiek een man in ontkenning over zijn mentale gezondheid. Hij 
brokkelt langzaam af. Zijn dierbaren zien dit en wijzen hem erop maar hij 
wil er niets van weten. De man zoekt zijn toevlucht in verdovende 

middelen en zijn werk, maar gaandeweg accepteert hij dat hij het niet 
alleen kan en geeft therapie een kans. Tussen de liedje en anekdotes in zit 
de charmante vervaarlijke performer Saman Amini bijna op de schoot van 
het publiek en schroomt niet de interactie op te zoeken.

Therapie en Voice-memo’s bestaat uit verhalen met urgente thema’s als 
zelfacceptatie, vriendschap, verlies, liefde, verslaving, verwerking van pijn 
en depressie. Hoewel de thema’s zwaar ogen benadert Amini ze op 
geestige wijze. Hij weet hilariteit constant af te wisselen met scherpe 
inzichten. Amini’s kracht ligt in de gezongen vertelling. Hij verleidt je nu 
eens met een bitterzoete blues, dan weer slaat hij je om de oren met 

scherpe raps, melancholisch en betoverend. Deze hebben een uniek 
karakter door de melodieuze uitvoering, die doet denken aan Perzische 

zang. De voorstelling wordt verrijkt door inzet van projecties en het samen-

komen van videokunst en decor. Animaties versmelten in het spel, door 
soms bijna als tegenspeler te fungeren. De begeleidende muzikanten zijn 
organisch geïntegreerd in het verhaal en de beelden.

Saman Amini maakte eerder voorstellingen als Nobody Home (2015), 

A Seat At The Table (2017-19) en Samenloop van Omstandigheden (2018) 

waarin hij ook speelde. Zijn vorige Solo Samenloop van Omstandigheden 

stond op #2 in de Volkskrant van de tien beste voorstellingen van het jaar.
Eerder dit jaar werd hij genomineerd voor de BNGBank Thaterprijs en won 
samen met Nima Mohaghegh, Ward Kerremans, Werner Kolf en Yannick 

Jozefzoon de Toneelschrijfprijs 2019.

Speelperiode half september t/m half december 2020,  

première 25 september 2020 Theater de Meervaart

BLACK SHEEP CAN FLY 

THERAPIE EN VOICE-MEMO’S KM
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Voor zijn voorstelling Citizen K. ging theatermaker Sadettin Kirmiziyüz aan 

de slag met de vraag waarom identiteit anno 2019 zo’n belangrijke rol 
speelt in ons leven. Om antwoord te geven op deze vraag ontleedt 
Kirmiziyüz zijn eigen identiteit. Aan de hand van een lijst met 254 punten 
maken we een reis door zijn leven en de moderne geschiedenis van 

Nederland, ondersteund en begeleid door multi-instrumentalist Kaspar 
Schellingerhout. De eindregie van Citizen K. is in handen van Casper 
Vandeputte, waarmee Sadettin eerder de hitvoorstelling Somedaymyprin-

cewill.com maakte.

Volkskrant ★★★★★
Sadettin Kirmiziyüz laat met een overdonderende voorstelling zien dat 
hij nog lang niet is uitgesproken over afkomst.

Trouw ★★★★★
dit is een van die zeldzame parels die net zo hartverwarmend is als dat 

het koud om het hart slaat. En echt iets teweegbrengt.

NRC ★★★★
Tussen schaamte en trots, moet Sadettin Kirmiziyüz balanceren als 
iemand met een dubbele identiteit. Zijn prachtige voorstelling begint 

ingetogen, maar escaleert tot woede.

Wijbrand Schaap op Cultureel Persbureau: “Deze ruim anderhalf uur 
durende, briljant getoonzette, schreeuw van machteloze woede over de 

verscheurdheid van een in Zutphen geboren en getogen kind van in Turkije 
geboren ouders zou eigenlijk nog een jaartje langer op tournee moeten. 
Meer mensen moeten dit meemaken. Omdat je na die voorstelling nog net 
weer iets beter snapt waarom ook goedbedoelde multicultitalk zo totaal 
verkeerd kan aankomen bij iemand die niet als witmens in een witte 

samenleving is opgegroeid.” Geselecteerd voor het Nederlands Theater 
Festival 2019.

Concept, tekst en spel Sadettin Kirmiziyüz muziek en spel 

Kaspar Schellingerhout regie en tekst Casper Vandeputte

Speelperiode half september t/m half oktober 2020 

TROUBLEMAN / HNT 

CITIZEN K. R  MG

foto Sanne Peper
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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 nieuwsdesks? 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 scheldwoord 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 theatermakend migrantenkind maar ook als 

nieuwsvergarende burger.

Speelperiode Januari en februari 2021, Première Het Nationale Theater

TROUBLEMAN / HNT

DEEL 4 KM
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Het vrolijkmakend drieluik Beefteefjes ging in het voorjaar van 2019 in 

première en ontving lovende kritieken. Tevens werd Servaes voor deze 
productie genomineerd voor de VSCD Mimeprijs.
De mime-jury: “Servaes Nelissen heeft een imposant oeuvre opgebouwd 
als poppenspeler en theatermaker. Met zijn drieluik Beefteefjes – een 

vrolijkmakend drieluik over depressie – heeft hij een indrukwekkende 
voorstelling aan dit rijke oeuvre toegevoegd waarin Servaes op bijzonder 
invoelbare en persoonlijke wijze drie perspectieven op depressie schetst. 
De mimejury prijst de stap die Servaes gemaakt heeft met dit werk en was 
bijzonder ontroerd door de persoonlijke thematiek die Servaes zonder 
ironie en met groot gevoel voor materiaal en verbeelding heeft getoond.

Volkskrant: ★★★★
Met ‘Beefteefjes’ giet Servaes Nelissen zijn depressie in een hilarische, 

vrolijk stemmende vorm.

Scènes : ★★★★★ 

Veelzijdig en briljant:

Servaes Nelissen is een uiterst getalenteerd poppenspeler, een zeer 

originele geest en een sterk acteur. Hij bezit de gave om op geheel 

eigen wijze het tragische komisch te laten worden en het komische 

tragisch. 

Spel, tekst en vormgeving Servaes Nelissen eindregie Marijn v/d Jagt 

licht- en geluidsontwerp René Rood techniek Nick Bos

Speelperiode januari t/m maart 2021 

SERVAES NELISSEN / FEIKES HUIS

BEEFTEEFJES R  KM  
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Alles naar de Hemel wordt een intense, beeldende, maar ook absurde 

tragi-komische rollercoaster over het meest onmenselijke dilemma 

waarmee wij als mens geconfronteerd kunnen worden: de keuze tussen 

leven en dood. De voorstelling gaat over een zwangere vrouw die te horen 

krijgt dat haar ongeboren kind een afwijking heeft en niet levensvatbaar is 

of anders zwaar gehandicapt ter wereld zal komen. Vanaf dat moment 
zakt ze keihard door haar roze wolk en volgt er een radeloze zoektocht 

naar een antwoord op die verschrikkelijke en veel te grote vraag: moet ik 
mijn kind laten leven of niet? 

Zoekend naar houvast en onder druk van het moeten kiezen, komt ze in 

een ‘surrealistische tussenwereld’ aan de rand van de hemel terecht; het 
Voorgeborchte, waar – volgens Rooms-Katholieke theologie – alle 

vroeg- of prematuur gestorven baby’s worden ontdaan van aardse 
tekortkomingen en zorgeloos voortleven tot in de eeuwigheid. 

Het is in deze imaginaire wereld dat de wanhopige zwangere vrouw te 
rade gaat bij zichzelf; in welke wereld is haar kind beter af: die van de 
levenden of die van de doden?

Een duivels dilemma.

Tg. Winterberg is een eigenzinnig theatergezelschap dat onder artistieke 
leiding van Marlyn Coetsier energiek, inventief, rauw-poëtisch theater 
maakt met objecten, installaties, poppen en acteurs. Zij ziet het als haar 
missie om een groot publiek kennis te laten maken met de kracht van het 
genre. Tg. Winterberg is een van de weinige professionele poppentheater-
gezelschappen in Nederland dat voorstellingen voor jeugd én volwas-

senen maakt. 

Concept, spel en vormgeving poppen Marlyn Coetsier spel Lennart 
Monaster en Lindy Zimmer tekst Heleen Verburg regie Silvia Andringa 

vormgeving Esmee Thomassen

Speelperiode januari t/m maart 2021, première PopArts 18 april 2020, 

Theater Bellevue

TG WINTERBERG / FEIKES HUIS

ALLES NAAR DE HEMEL R  KM  

foto Rik Engelgeer
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De schuimrubberen dansers van Duda Paiva Company duiken in de wereld 
van fotografie en urban dance. Samen met Fractal Dance Collective laat 
Duda Paiva zich inspireren door het werk van Alair Gomes. 

Pas recentelijk werd het werk van Gomes ontdekt door vooraanstaande 

kunstinstituten als MoMA in New York en Maisonnette Cartier in Parijs. 

De Braziliaanse fotograaf had een uitzonderlijke gave voor het onthullen 
van opmerkelijke details in de chaotische wereld om hem heen. Met zijn 
telelens als wapen en geleid door verlangen en nieuwsgierigheid creëerde 
hij perfecte sequenties van zijn belangrijkste onderwerp: het mannelijk 
lichaam. Gomes geloofde niet in het unieke beeld, maar in opeenvol-
gingen: daarmee kon hij levendige en beweeglijke reeksen creëren. Hij 

noemde de reeksen ‘Sonatinas’: een ‘kleine sonate’ in muzikale termen. 

Duda Paiva Company brengt samen met Fractal Dance Collective een 
combinatie van magische schuimrubberen poppen en acrobatische urban 
dance voor jonge mannelijke lichamen en bewegende sculpturen. Met 
fotografische elementen als focus, perspectief en ritme als basis. Een 
werk voor theater, galerieën en openbare ruimte.

Speelperiode Half januari t/m eind februari 2021

DUDA PAIVA COMPANY

SONATINAS 4 FEET (WERKTITEL) KM  
Sculpturen in beweging

foto Alair Gomes
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Welkom bij Joe 5, waar de bijna griezelig levensechte schuimrubberen 

wezens van Duda Paiva Company oog in oog komen te staan met de 
beste danstalenten. Samen creëren zij visuele poëzie op z’n best.
In deze nieuwe solo wordt een post-apocalyptische wereld ontrafeld en 
wordt het mens-zijn ter discussie gesteld. In plaats van geboren te 
worden, wordt de mens ontworpen door een buitenaards systeem dat de 
perfecte neo-human creëert: eeuwig jong, oneindig gemodificeerd. Maar 
zijn perfectie en onsterfelijkheid het waard, wetende dat we alles moeten 
opgeven wat ons menselijk maakt?
De dystopische wereld van Joe 5 is gebouwd in een creatief dialoog met 

STMSND Theatre Collective. Flirtend met ideeën over cyberpunk en 
futuristische visies uit Michel Houellebecq’s ‘Mogelijkheid van een Eiland’.

Theaterkrant:

Het gezelschap van Duda Paiva opereert op het snijvlak van dans en 

poppentheater. De vechtdans met de parasitaire alien is wonderwel van 

grote schoonheid, de ontmoeting met een kinderlijke alien van 

glinsterend goud, grijpt naar je keel en is op een prettige manier 

oningevuld: is dit een illustratie van pure schoonheid of een manipula-

tieve façade?

Concept en regie Duda Paiva dramaturgie Kim Kooiman spel Duda Paiva 

of Ilija Surla of Josse Vessies poppen Duda Paiva en Andre Mello 

 scenografie STMSND

Speelperiode najaar 2020

DUDA PAIVA COMPANY

JOE5 R  KM  
Duetten over menselijkheid en het gebrek daaraan 

Coproductie met Nordland Visual Theatre (NO).

foto Studio Matusiak
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Als je familie wortels in Afrika heeft, ben jij dan ook Afrikaans? En kan je 
daar dan trots op zijn? Maar waarom eigenlijk? Waarom zou je trots zijn 
op iets waar je geen invloed op hebt gehad? Waar ben je precies zo trots 
op? En zijn wij even trots op onze Nederlandse wortels?
Sheralynn Adriaansz voert op ons op een zeer persoonlijke reis mee naar 
wat zij denkt dat haar culturele identiteit is. Een reis vol desillusies, 
vergissingen, schaamte en ongemak. 

BEIGE is een voorstelling over wortels en nageslacht.
Een ontroerend eerlijke en komische voorstelling vol onwetendheid, 
confrontaties, rituelen en ongemak. 

Voor Over het IJ Festival maakte Sheralynn Adriaansz samen met 
regisseur Samora Bergtop een voorstudie van deze voorstelling over de 
identiteit die ze denkt of hoopt te hebben. In de confrontatie met haar 
grootmoeders beseft ze steeds meer dat er een heel groot gat zit waar ze 

haar Afrikaanse wortels had bedacht. Daar waar in de voorstudie de 

humor de boventoon voerde, gaat zij nu ook op zoek naar de pijn en de 
leegte. 

Theaterkrant

Verrassende zelfspot en venijn in de staart.(...) Een gewiekste 

 performance (...) over culturele achtergrond die de identiteitspolitieke 

focus van de zoektocht naar gemeenschap en verbondenheid zowel 

viert als bekritiseert.

Het Parool

Zeer trefzeker, met een fijne afwisseling van onverwachte humor en 
ontroerende anekdotes, vertelt ze haar slim opgebouwde verhaal.

Trouw

Met ontwapenende zelfspot schetst zij hoe zwart-witrelaties nu een 

must zijn voor een beige nageslacht.

Regie Samora Bergtop Tekst en spel Sheralynn Adriaansz
Speelperiode najaar 2020

LIKEMINDS/SHERALYNN ADRIAANSZ 

BEIGE KM

foto Casper Koster
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Een Arabische en een Europese vrouw bevinden zich in een hotelkamer die 
de verwoesting van een oorlog ademt. Dit is dé plek voor een ‘adventure 
holiday’. 
De wereld als één grote toeristenindustrie. Alle complottheorieën, elke 
vorm van onbegrip, van uitvergroting, van haat, geweld en verlorenheid 
dringen deze kamer binnen. 

De twee vrouwen beginnen als actrices te zoeken naar menselijkheid in de 

absurde fragmenten, maar vallen steeds meer samen met jihadista’s
Een kamer vol mogelijkheden om vervreemding, kapitalisme, hedonisme, 
sadisme, salafisme, hypocrisie en terrorisme in één ruimte te ervaren, 
binnestebuiten te draaien en te pogen om in dat alles iets te begrijpen. De 
vrouwen ploeteren zich door een veelvoud aan gedachten en stemmen. 
Ze vertegenwoordigen zowel de ramptoerist als de terrorist, de radicaal en 
de vluchteling, de christen en de hater. In deze kamer botsen twee 

werelden voortdurend op elkaar in angst en onbegrip, in haat, ontkenning 
en absurde waanzin. Djinn’s is een comedy noir, die toont hoe het 

verlangen naar een heilstaat de mens stap voor stap een absurde wereld 
invoert. De eindvraag is: zouden wij het beter hebben gedaan. 
 

In drie aktes, Geloof, Hoop en Liefde, licht Ko van den Bosch de schedel 
van onze maatschappij. Djinn’s is een scherpe analyse van de dubbele 
moraal van onze wereld, van de complexiteit en van onze angsten, van 
onze behoefte de ander te veroordelen, en de hoop gezien te worden. 
Alle ogenschijnlijk absurde keuzes voeren de vrouwen uiteindelijk terug 
naar het verlangen er te mogen zijn, naar geborgenheid en erkenning, naar 

liefde. 

Grotesk, wanhopig, en ontroerend.
 

Waarom vertelt niemand mij waarom ik zo behandeld word?

Wat heb ik gedaan om je te schofferen?

Geboren worden.

Het is waar, de grootste misdaad is om hier geboren te worden.

Iedereen is dan op zijn pik getrapt.

Omdat je plaats inneemt, (citaat)
 

Tekst en regie Ko van den Bosch Met Sarah Jonker ea

Speelperiode najaar 2020

LIKEMINDS/KO V.D. BOSCH 

DJINN’S (GEESTEN) KM  
Een comedy noir over de implosie van de heilstaat
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Wat geeft het leven daadwerkelijk kleur? IJsjes? Achtbanen? Je niet druk 

maken hoeveel je uitgeeft tijdens je vakantie omdat het buitenlandse 

papiergeld lijkt op dat van Monopoly? De kleur geel? Dit zijn zomaar een 
paar dingen die de verteller van Duncan Macmillans Every Brilliant Thing 

opsomt. Als hij zes jaar oud is maakt hij een lijst voor zijn moeder die een 
zelfmoordpoging heeft gedaan. De jongen hoopt dat de lijst met ‘brilliant 
things’ haar opvrolijkt; dat de lijst haar in leven houdt en haar doet 
realiseren dat het leven het waard is om geleefd te worden. En terwijl de 
jaren voorbijrazen, de jongen ouder wordt, naar de universiteit gaat en 

verliefd wordt, blijkt langzaamaan dat de lijst ook een reddingsboei voor 

hemzelf is. Duncan Macmillan schreef deze hartverscheurende en 

tegelijkertijd hilarische tekst voor standupcomedian Jonny Donahoe. 
Behalve een uitmuntend acteur en regisseur vraagt de tekst vooral ook 

welwillende toeschouwers die gedurende de voorstelling als vanzelf 

medespelers worden en samen met de verteller de lijst aanvullen. Every 
Brilliant Thing is een verfrissende en oprechte poging om depressies en 
existentiële kwesties aan de orde te stellen. Het is een hartverwarmende 

voorstelling over leven, liefde en familie.
 

Casper Vandeputte: “Een lijst maken van alle dingen die het leven de 
moeite waard maken: alleen al dat uitgangspunt was voor mij genoeg om 
ja te zeggen tegen deze tekst. De beste ideeën zijn vaak het eenvoudigst 

en daar vind ik zo’n lijst een prachtig voorbeeld van. Als regisseur en 
schrijver ben ik bovendien altijd op zoek naar theatervormen die de 
toeschouwers bij het verhaal betrekken. Duncan Macmillan geeft de 

acteur de kans om niet alleen een gelaagd personage op te bouwen, maar 
ook om dat personage met het publiek te laten improviseren en zodoende 
samen theater te maken. Ik vind het bovendien bijzonder dat deze 

voorstelling niet het publiek wil shockeren of een klap in het gezicht wil 
geven. In tegenstelling: het is een liefdevolle ode aan het leven zelf, met al 

zijn pieken en dalen. Every Brilliant Thing is het theaterequivalent van een 
kop warme chocolademelk in de winter.”

 

tekst Duncan Macmillan regie Casper Vandeputte met 

versie a: Tamar van den Dop / versie b: Bram Suijker 
Speelperiode 6 december 2020 tm 30 januari 2021, 

première 4 december 2020 HNT Den Haag

HET NATIONALE THEATER

EVERY BRILLIANT THING KM  L  
Van de auteur van de theaterhit People, Places & Things

 

foto Gordon Meuleman
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Wat nu het internet heet, ontwikkelt zich in de nabije toekomst tot ‘the 

Nether’, een Matrix-achtige wereld waarin mensen wonen, werken en 
recreëren. Maar net zoals in de echte wereld, gebeuren er in The Nether 

ook duistere zaken. Meneer Sims heeft in een afgeschermd virtueel 

domein een Victoriaans huis met een grote tuin gebouwd waar mannen 

tegen betaling hun duisterste verlangens kunnen botvieren op minder-
jarige meisjes. Een van zijn klanten is Woodnut, die verslingerd raakt aan 
de vroegwijze Iris. In de ‘echte’ wereld onderzoekt rechercheur Morris de 
praktijken van Sims. In hoeverre zet hij met zijn virtuele domein aan tot 
strafbare acties? Ze verhoort Sims en één van zijn klanten, Doyle. Wat 
begint als een onderzoek naar pedofilie, waarin de grenzen tussen dader 
en slachtoffer glashelder zijn, loopt uit op een vlijmscherp debat over 
moraal, liefde en identiteit. Wie zijn we online en wat betekent dat voor ons 

offline bestaan? Op social media kun je jezelf met het grootste gemak een 
compleet nieuwe identiteit aanmeten, terwijl overheden en bedrijfsleven 
steeds meer data over ons verzamelen. Met onze smartphone in de hand 
en smart devices in ons huis raken de offline en online wereld steeds meer 

verstrengeld. De Italiaanse filosoof en romanschrijver Alessandro Baricco 
noemt dat in zijn recente boek The Game ‘augmented humanity’. Hij 
schrijft: “Er heeft een technologische revolutie plaatsgevonden, veroor-
zaakt door het digitale tijdperk. Die heeft in korte tijd een duidelijke mutatie 
veroorzaakt in het gedrag van mensen en hun mentale bewegingen. 

Niemand weet hoe het zal aflopen.”

De Amerikaanse toneelschrijfster Jennifer Haley begon haar carrière als 
actrice. Zij ging toneelstukken schrijven omdat ze te weinig sterke 

vrouwenrollen aangeboden kreeg. Eind jaren negentig werkte ze ook als 
webdesigner. Behalve toneel schrijft ze onder meer voor Netflix (o.a. 

Mindhunter). De toneeltekst van The Nether werd bekroond met de Susan 

Smith Blackburn Prize 2012 en werd met veel succes opgevoerd in 
Amerika, Engeland, Duitsland, Korea en talloze andere landen.

tekst Jennifer Haley regie Daria Bukvić met Yela de Koning, 

Rick Paul van Mulligen, Jaap Spijkers e.a. 
Speelperiode 8 maart t/m 24 april 2021,  

première 6 maart 2021, Theater aan het Spui

HET NATIONALE THEATER

THE NETHER KM  
 Spannende scifi-thriller over morele grenzen in een grenzeloze digitale wereld.

foto Gordon Meuleman
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Na het succes van Moeder mag niet dood in 2018, komt MINOUX in 

seizoen 20-21 terug met een nieuwe voorstelling: Niet de vaders van 

Jimmy Parker. 

In deze voorstelling speelt cabaretière en theatermaker Minou Bosua 
‘vader en moedertje’ op hoog niveau met Eelco Smits – acteur bij Inter-
nationaal Theater Amsterdam – en de vader van haar zoon, waar zij niet 

de moeder van is maar die wel haar naam draagt. Een creatieve botsing 
van twee levens die elkaar nog niet eerder ontmoetten dan aan de 

vooravond van de geboorte van hun zoon: Jimmy Parker. 

Een scherp en humoristisch onderzoek waarin de rollen en patronen van 
het oude gezin hartstochtelijk worden doorgespit en omgewoeld. Welke 
familie zijn we aan het worden? Wat neem je mee van je eigen opvoeding? 
Welk recht heb je als je alleen op zondag het vlees komt snijden? En dat 
terwijl we steeds minder vlees eten? En geeft een snor nog autoriteit 
wanneer deze naar de laatste mode is geëpileerd? 

Welkom bij de bouw van de nieuwe hoeksteen! 

Niet de vaders van Jimmy Parker wordt gemaakt i.s.m een uniek en voor 

deze gelegenheid speciaal samengesteld Brabants homomannenkoor. 
Samen zingen ze troostrijke levensliederen voor de nieuwe en oude 

vaders. 

Concept, tekst en spel Minou Bosua en Eelco Smits eindregie Mijke de Jong 

muziek en arrangementen Erik Vlasblom

Speelperiode najaar 2020 

MINOUX

NIET DE VADERS VAN 
 JIMMY PARKER KM
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In Wie jij dan wel niet bent zijn we getuige van een belangrijke gebeurtenis: 

de landelijke Theatertour van Prinses Amalia – waarmee zij zich zal 

voorstellen aan het Nederlandse volk. Maar wat begint als recht-toe-recht-

aan-lezing over haar Koninklijke en publieke leven, verandert in een 
estafette van persoonsverwisselingen. Want wie zijn de mensen waar we 
naar kijken? Wie speelt hier wie en waar blijft de echte Amalia? Er volgen 
dia’s over koetsen en skivakanties, kleffe hamburgers, een wedstrijd 
‘jezelf-zijn’, een waanzinnige fan en royalty watchers die elkaar met 
hockeysticks te lijf gaan. En hoe zijn we daar met z’n allen in beland? Onze 
houvast is presentator Sosha Duysker, bekend van Het Klokhuis. De enige 
die zichzelf is en ons niet voor de gek kan houden. Toch?

Net als je denkt te weten waar je naar kijkt, verandert het weer, en nog een 

keer, en nog een keer. Wie jij dan wel niet bent onderzoekt de (on)ontkoom-

baarheid van wie jij dan wel niet bent in een ontregelend uurtje denk-spek-

takel voor jong en oud. Theater zoals je het nooit eerder zag en waar je 

nog iets aan hebt ook!

Over de maker: Annelies Appelhof heeft zich sinds haar afstuderen in 2010 
ontwikkeld tot een eigenzinnige maker voor jeugd. In 2013 won ze samen 

met Karlijn Sonderen de Jeugdtheaterpitch en is sindsdien opgepikt door 
BonteHond waar zij zich verder kon ontwikkelen als maker, o.a. met de 

Subsidie Nieuwe Makers van het FPK. Annelies neemt gortdroge filosofie 
en weet daar de humor van in te zien en over te brengen. Haar werk 

bevindt zich op de grens van toneel en performance en daarmee is ze 
onderscheidend en vernieuwend binnen het jeugdaanbod. Annelies 

verkoopt zin als onzin en andersom. 
Annechien de Vocht is de helft van het duo achter YoungGangsters, zij is 

gespecialiseerd in fysiek en macho spektakeltheater. Wie jij dan wel niet 

bent wordt de eerste samenwerking tussen Appelhof en De Vocht. De 
perfecte balans tussen hoofd en lijf. Filosofie en spektakel ineen. 

Concept en tekst Annelies Appelhof Regie Annechien de Vocht Spel 

Annelies Appelhof, Sosha Duysker en een nog te casten man 
Speelperiode Oktober 2020 tm januari 2021, première 23 

oktober Theater de Krakeling

ANNELIES APPELHOF/BONTE HOND

WIE JIJ DAN WEL NIET BENT KM   
 Ontregelend uurtje denk-spektakel voor 10+ 
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Sinds het begin van de ruimtevaart worden astronauten in de uitgestrekte 

duisternis overvallen door liefde voor onze planeet. En waar je van houdt, 
dat wil je beschermen. De wereld en het leven bekijken met de blik van een 

ruimtevaarder geeft ons het perspectief dat nu zo ontbreekt: een blik 
voorbij de waan van de dag waarin we onszelf en de aarde uitputten. Mooi 
gezegd. Maar hoe dan? 

In de warmste zomer in drie eeuwen probeert Marjolijn van Heemstra 
zichzelf (en het publiek) op te leiden tot astronaut in de hoop een  hand  - 
lei ding te vinden voor de toekomst. Voor onszelf en voor wie na ons komt! 

De Groene Amsterdammer

Je gedachten stoppen is een strategie om met deze dreiging te dealen. 

De wereld in je hoofd weer klein proberen te maken. Maar het 

bijzondere van Van Heemstra is dat zij dit in haar boeken, essays en 
theatervoorstellingen juist níet doet. Van het malende brein dat ons ’s 

nachts wakker houdt, maakt zij een wapen. De troost, de herkenning en 

de spanning in Van Heemstra’s theater komen niet van de grote 

emoties. Wat zij ten tonele voert is het spektakel van de denkkracht.

NRC

In regie van Erik Whien zijn ervaringen en onderzoek knap verweven. 

Van Heemstra is grotendeels de onzichtbare verteller. Haar stem klinkt 

en beelden flitsen voorbij op een groot scherm: foto’s van het 

universum, maar ook huiselijke kiekjes. Onderbuurman Bob staat 

planten te sproeien en Van Heemstra vertelt over een nachtelijk 

onderonsje met de speelgoed- tijger van één van haar kinderen, maar 

ook over aardlagen en sterren- stelsels. Die combinatie tussen theorie 

en het persoonlijke werkt erg goed.

Marjolijn van Heemstra is schrijver, dichter en theatermaker. Eerder stond 
zij op het podium met o.a. de succesvolle voorstellingen Als ik de liefde 

niet heb en Zohre, een Afghaans-Nederlandse soap. Haar laatste roman En 

we noemen hem werd in zeven landen vertaald en won verschillende 

prijzen. In haar werk gaat Van Heemstra actuele thema’s te lijf 
met poëzie en verwondering en laat ze steeds weer zien hoe 
veelkantig de werkelijkheid is.

Idee, tekst, spel Marjolijn van Heemstra regie Erik Whien 

muziek Roald van Oosten coproductie Theater Rotterdam

Speelperiode voorjaar 2021

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

STADSASTRONAUT R  KM  
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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 handels-

posten gesticht, die uitgroeien tot steden. We volgen het gewelddadige 
spoor van de ondernemende Nederlanders die zich in 300 jaar het hele 
eilandenrijk toe-eigenen.

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

Speelperiode najaar 2020, première december 2019 Theater Rotterdam

HOTEL MODERN

ONS WERELDRIJK R  M  

foto Hotel Modern
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In de wervelende solovoorstelling En toen schiep God Mounir zet de 

Egyptisch-Nederlandse journalist, schrijver en theatermaker Mounir 
Samuel de grenzen van geografie, geaardheid, gender en geloof op scherp. 
In een hedendaags scheppingsverhaal, waarin tal van identiteiten zoals 
kleur, afkomst en religie 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 onderzoekt Mounir wat ware 
vrijheid is – en hoeveel die vrijheid hem waard is.

Theaterkrant

Hoewel de voorstelling zeer persoonlijk is, gaat het uiteindelijk over 

dingen die groter zijn dan hijzelf: geloof, verandering, de mens.

Winq
Mounir toont zich de meester van het ongemak. Met deze auto -

biografische aanpak legt hij een flink aantal pijnlijke aders bloot in 
de Nederlandse maatschappij.

Interview in NRC

Mounir Samuel: “Ik wil dat iedere persoon die binnenkomt even z’n 

primaire identiteit vergeet. Als jij homo bent, dan hoop ik dat je zo 

gefascineerd bent door mijn liefdesspel met vrouwen dat je je even 

hetero waant. Als je wit bent, je je even zwart voelt. Als je moslim bent, 

je geraakt wordt door die christen die vol overgave God aanbidt.”

Tekst en spel Mounir Samuel regie Hesdy Lonwijk
Speelperiode najaar 2020 

MOUNIR SAMUEL

EN TOEN SCHIEP GOD  
MOUNIR R  KM

foto Jean van Lingen
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STADSASTRONAUT 
MARJOLIJN VAN HEEMSTRA
Ook de voorstelling Stadsastronaut 

van Marjolijn van Heemstra 

(zie pag 38) is het gehele seizoen 
en in diverse versies beschikbaar 

voor festivals en context- en 

impactprogrammering.

SAMENLOOP VAN 
 OMSTANDIGHEDEN 
BLACK SHEEP CAN FLY
De voorstelling Samenloop van 

Omstandigheden is een persoonlijk 
verhaal waarin alle universele thema’s 
samenkomen tot het punt waar ze een 
individu vormen. Saman Amini zingt, 

speelt en vertelt in dit freudiaans 
portret over zijn leven, zijn moeder en 
vader en de liefde en alles wat nodig is 

om overeind te blijven als er niks meer 

overeind staat.

In de zomer van 2016 gemaakt voor 

de Parade, uitgebouwd naar een 

avondvullende theatervoorstelling, en 

als één-na-beste theatervoorstelling 
beoordeeld in De Volkskrant.

“Laatst zag ik in een tentje op De Parade de 
voorstelling Samenloop van Omstandigheden 

van Saman Amini, Iraanse vluchteling, nu 

theatermaker in Nederland. Een half uurtje 
theater dat alles en iedereen door elkaar 

schudde.” (Hein Janssen, de Volkskrant)

“De rijke symboliek en aangrijpende inhoud 
maken van Samenloop van Omstandigheden 

een van de beste voorstelling die de afgelopen 
jaren op de Parade te zien zijn geweest.” 
(NRC Handelsblad, Ron Rijghard)

Samenloop van Omstandigheden is als 

half-uurs versie beschikbaar voor festivals, 

context- en impactprogrammering; het gehele 
seizoen op aanvraag en in overleg.
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 KLEINE ZAAL K  

KLEINE OF MIDDENZAAL KM  
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 GROTE ZAAL G  
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LOCATIE L  


