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Beste programmeur,
Voor u ligt de kakelverse brochure met ons theater- en dansaanbod
voor seizoen 2023-2024. Ook in tijden van crisis blijven we
ondernemend en zetten ons in voor de schoonheid en noodzaak
van podiumkunsten. Naast bekende gezichten als Club Guy & Roni,
Veenfabriek, MaxTak en LeineRoebana breiden we ons aanbod uit
met gerenommeerde gezelschappen als Mugmetdegoudentand,
Matzer, House of Nouws en de Zilveren Krekel winnaars
DIEHELEDING. We presenteren een veelzijdig, actueel en
uitgebalanceerd aanbod van dans, theater en alles dat zich
hiertussen beweegt.
Hiermee bouwen we voort op het stevige fundament dat de
afgelopen decenia is gelegd door Inke Berbee. Inke nam onlangs
afscheid van het vak en zal ons het komende seizoen aan de zijlijn
bijstaan met gevraagde en ongevraagde adviezen. We gaan
voorwaarts en hebben ondertussen het bureau weten te verrijken
met de komst van Jane Heinze. Vanuit passie en met een
aanstekelijke energie zal Jane het jeugdtheater gaan
vertegenwoordigen en ondersteuning bieden in de bureauvoering.
We kijken ernaar uit jullie te spreken en het aanbod gezamenlijk
door te nemen!
Met hartelijke groet,
Bjorn Jansen
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MUGMETDEGOUDENTAND
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

LIMA
Ik ben een verzetsstrijder.
Een Warrior.
Ik sla slechte mensen dood.
Ik Black en Decker hun schedel open
terwijl ze nog bij bewustzijn zijn.
Hun gezicht hang ik aan een tak
zodat mensen zien dat er weer
een monster minder in de wereld is.
Mensen zijn blij met mij.
Ik ben voorgedragen voor de Nobelprijs.
Die weiger ik want ik ben heel nederig.

OVER MUGMETDEGOUDENTAND
Mugmetdegoudentand is een eigenzinnig Amsterdams cultureel collectief
dat al meer dan vijfendertig jaar succesvol theater en af en toe televisie
maakt onder het motto ‘Het is nu’.
De groep maakt nieuw Nederlands
repertoire dat de tijdgeest met persoonlijke stem beschrijft. Ze vindt het
daarbij van essentieel belang dat
theater onderscheid maakt tussen de

ene mening en de andere, tussen werkelijkheid en projectie, tussen vorm en
inhoud, verstand en onderbuik en tussen hoofd- en bijzaak. Het artistieke
team van Mugmetdegoudentand bestaat uit Joan Nederlof, Lineke Rijxman
en Marcel Musters.
De Mug werkt vaak op het raakvlak van
theater en andere kunst- en mediavormen en heeft daardoor in de loop

van haar bestaan een groot en divers
netwerk opgebouwd.
De Mug is onder andere bekend van
de televisieseries Hertenkamp, TV7 en
Koppensnellers en van theatervoorstellingen als Rijsen&Rooxman, Smoeder, Buik, Quality Time, Kunsthart,
Happy Hour en Margreet heeft de
groep verlaten.

Twee sprankelende maar uitgerangeerde
cabaretières besluiten hun leven drastisch om
te gooien en oude rekeningen te vereffenen.

De missie van de Mug is
het beschermen van de
democratie. Deze kwetsbare
samenlevingsvorm is geen
vanzelfsprekendheid en vraagt
constant onderhoud.

Met hun jarenlang opgespaarde woede breken ze door
alle barrières van gemiste kansen, hebzucht, en
opportunisme. Tijdens hun heroïsche avonturen laten
ze zich uitgebreid filmen, om zo alsnog de publieke erkenning te krijgen waar ze naar hunkeren.
En uiteindelijk een Gouden Kalf. Of twee.
Lineke Rijxman en Malou Gorter nemen u mee op een
meeslepende reis, waarin ze blijmoedig afrekenen met
machthebbers en mafkezen. Een eigenwijze en komische
Mug-voorstelling over levenslust, wijzer worden en het
lichtende pad van terrorisme.

Theater
Concept: Malou Gorter, Lies Pauwels, Lineke Rijxman

April t/m juni 2024

Regie: Lies Pauwels
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“Als het Muiderslot en de Afsluitdijk tot het nationaal
erfgoed behoren, dan mag het theatergezelschap
Mugmetdegoudentand ook wel eens op die lijst.”
- Dagblad van het Noorden

“Mugmetdegoudentand slaagt er wederom in een min
of meer klassieke situatie tot basis te maken van een
eigenzinnige kijk op het moderne leven.”
- TROUW

Acteurs: Malou Gorter, Lineke Rijxman e.a.

Vlakke vloer
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MUGMETDEGOUDENTAND
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

ROOD-POLITIEKCORRECT-KAPJE
Maar op een kwaaie dag blijkt de toegang tot de wensput
afgesloten. De consternatie is groot, want wie heeft dat
gedaan? En waarom? En nog belangrijker, hoe wordt de
wensput weer van iedereen?
Joan Nederlof tekent voor het script van deze nieuwe voorstelling over de meest prangende levensvragen. Om uit
haar eigen bubbel te stappen interviewde Nederlof ter
voorbereiding een zeer diverse dwarsdoorsnede aan
sprookjesfiguren over actuele thema’s. Van doodgewone
kabouters, elfen, schoenlappers en stiefmoeders, tot meer
prominente bosbewoners als Rood-politiek-correct-kapje,
Woke Duimpje, Sneeuwwapje, Diep-religieus-Grietje en de
Populistische Prins.

De Mug wil met een
gemengd aanbod van
projecten deelnemen aan
een genuanceerd debat
over de uitdagingen waar
onze hedendaagse
samenleving voor staat.

De bevindingen liggen momenteel in de week, de hooggespannen verwachting is dat u een vrolijke en foute voorstelling gaat zien over politieke correctheid, ongebreidelde
wreedheid, ideologische bevlogenheid, diepe verdeeldheid en veel hoopgevende liefde.

Theater
Concept, Script en Regie: Joan Nederlof
Acteurs: Joan Nederlof en Dick van den Toorn en anderen.

November 2023
t/m januari 2024
Vlakke vloer
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Hoewel Rood-politiek-correct-kapje, die de VVV runt, voor
de toeristen graag de schijn ophoudt dat het leven in het
sprookjesbos een sprookje is, is het dat allang niet meer.
Armoede, woningnood, criminaliteit, droogte of juist overstromingen; niets blijft de bosbewoners bespaard... Gelukkig bevindt zich middenin het bos een plek van hoop; de
wensput! En dat is juist in deze tijd van crises een welkome,
broodnodige publieke voorziening.
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VEENFABRIEK

DE KLAP III:
HULP
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

OVER VEENFABRIEK
Het werk van de Veenfabriek is brutaal,
speels en vernieuwend. Opgericht door
Paul Koek, is de Veenfabriek al jaren een
toonaangevende speler in het Nederlandse muziektheater. Onder artistieke
leiding van Joeri Vos wordt het werk van
de Veenfabriek geroemd om een eigenzinnige vorm van theater, die zich vooral
onderscheidt door de manier waarop de
associatieve dramaturgie en de elementen van de voorstellingen zich tot elkaar

verhouden. De gelijkwaardigheid tussen
muziek, spel en tekst is een centraal uitgangspunt. Het is allemaal deel is van
het verhaal.
De Veenfabriek maakt op geheel eigen
wijze actueel en interdisciplinair muziektheater voor een breed publiek door
heel Nederland en daarbuiten. Voor
elke voorstelling worden muziek en tekst
nieuw ge- schreven. Met muziektheater

wil de Veenfabriek grote vragen en ideeën delen met het publiek. Dan doen ze
in de periode 2021-2024 rondom de
centrale vraag “Waar doe je goed aan?”
Met taal, muziek, smaak en techniek
zoekt de Veenfabriek in alle voorstellingen naar antwoorden op deze vraag.
Vanuit verschuivende perspectieven en
met verschillende stemmen.

Met HULP sluit schrijver en regisseur Joeri Vos zijn drieluik
DE KLAP af. Ieder deel is geïnspireerd door de vraag “Waar
doe je goed aan?” en portretteert een groep die zich (min
of meer) professioneel verhoudt tot een grote en ontwrichtende gebeurtenis op het wereldtoneel. Na de wereld van
de nieuwsbladen in KRANT en een platform van internationaal humanitair recht in RECHT, duikt Vos met HULP in de
goede bedoelingen van kleinschalige hulporganisaties.
HULP is een liefdevolle satire over de onhandige pogingen
waarmee we trachten het juiste te doen in een steeds complexer wordende wereld.

Tragikomisch muziektheater
en liefdevolle satire over hoe
goede bedoelingen in een
steeds complexere wereld de
plank soms misslaan.

Theater, muziektheater

“Een slim getoonzette, het brein op scherp zettende
oproep tot gedegen onderzoek. Waarvan acte.”
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- Trouw

“Op onnavolgbare wijze verbindt Joeri Vos een gelaagde
intellectuele inhoud met een muzikale dramaturgie, die
zich weinig aantrekt van lineariteit of narratieve logica,
maar daarmee des te meer ruimte biedt om de gekozen
thematiek op allerlei uiteenlopende wijzen te benaderen.”
- NRC

Concept, tekst en regie: Joeri Vos
Compositie: John van Oostrum, Bastiaan Woltjer
Muziek en spel: John van Oostrum, Bastiaan Woltjer, Milena Haverkamp,
Yamill Jones, Phi Nguyen, Jacobien Elffers e.a.

Januari t/m april 2024
Vlakke vloer
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In het buurthuis bereidt een groep vrijwilligers zich monter
voor op een benefietavond. Met de beelden van een verwoestende tsunami bij Chili nog op het netvlies gebrand,
worden de handen massaal uit de mouwen gestoken. Ieder
draagt z’n steentje bij: stoelen worden klaargezet, het
buurtbandje doet een soundcheck en zelfs de lokale BN’er
maakt zijn opkomst. Want alle kleine beetjes helpen - toch?
Gaandeweg de avond slaat de goede moed om in twijfel:
we willen helpen, maar helpt het ook?
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&BRAKEMA | MATZER
THEATERPRODUCTIES
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

BLUE HOUR
Op de kruising van hier en dan

Blue Hour is een coming of era verhaal over met jezelf in het reine
komen als je geconfronteerd wordt met een werkelijkheid die je
voorstellingsvermogen te boven gaat. Een voorstelling geïnspireerd op het met een Pulitzer Prize bekroonde ‘The Road’ van
Cormac McCarthy.

Liliane Brakema maakt eigenzinnig,
hedendaags theater dat zich expliciet
onder (niet ‘op’) de actualiteit afspeelt.
Onderscheidend aan haar werk is dat
zij de verhoudingen tussen dans/het
lichaam en tekst/het denken opschudt.
Dit combineert ze met een transparante speelstijl waarin de acteurs een
verbond lijken aan te gaan met het publiek. Hiermee creëert zij fantasierijke
werelden op het toneel die de grote

en kleine kwesties van het hedendaags
bestaan durven te bevragen. Werelden
die in hoofd en lichaam van de toeschouwer blijven resoneren.

OVER MATZER
THEATERPRODUCTIES

MATZER Theaterproducties is een ondernemend theatergezelschap rondom artistiek leider Madeleine Matzer
dat autonome theatervoorstellingen

maakt over onderwerpen die iedereen
aangaan. De missie van MATZER is om
kwaliteitstheater midden in de samenleving te zetten en kunst onderdeel te
maken van een groter maatschappelijk
gesprek. MATZER streeft naar theater
dat ongemakkelijk mag zijn omdat het
ons confronteert met de beperkingen
van ons eigen perspectief, maar dat
ook heilzaam en verbindend is.

“In Blue Hour probeer ik samen
met Jibbe Willems taal te
geven aan de onbeschrijfelijke
verantwoordelijkheid van een
kind in deze wereld zetten.’’
- Liliane Brakema

Na het succes van de voorstelling Agatha (2020) smaakte de
samenwerking tussen Brakema en Matzer naar meer. Blue Hour
is een coproductie waarin de fysieke acteerstijl van Brakema een
spannend uitgangspunt vormt voor de nieuwe tekst van Jibbe
Willems. Een monoloog met muzikale ondersteuning, gespeeld
door de Vlaams-Colombiaanse actrice Alejandra Theus, bekend
van voorstellingen als ‘Revolutionary Road’ van Theater Rotterdam en meerdere producties van Theater Artemis.

Theater

“Liliane Brakema’s Agatha prikkelt
en wringt en vervreemdt.”
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- Volkskrant

“Deze gedurfde theatrale vondst bindt de brutale
regie van Brakema tot een ijzersterk geheel.”
- NRC

Regie: Liliane Brakema
Tekst: Jibbe Willems
Acteur: Alejandra Theus
Compositie en muziek: Helge Slikker

Maart t/m mei 2024
Vlakke vloer
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OVER &BRAKEMA

Een vrouw zoekt met haar baby een weg door een verwoeste wereld, ontdaan van bijna al het menselijk en dierlijk leven.
Om te overleven moet ze grote keuzes maken: tussen verharden
en kwetsbaar zijn, tussen denken en voelen, tussen zichzelf en
de anderen. Is wat ooit van waarde was nog bruikbaar in de toekomst? Krachtig en hoopvol, leert zij op haar reis anders kijken
en vertrouwen te hebben in de schaduwkanten van zichzelf. Het
Nieuwe omarmen, zonder te weten wat dat precies betekent voor
degene waar ze dit het meest voor doet: haar kind.
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FIRMA MES | LINDERTJE MANS

THE GAIA
HYPOTHESIS
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

(REPRISE)

OVER FIRMA MES | LINDERTJE MANS
Theatercollectief Firma MES uit Den
Haag staat bekend om hun prikkelende documentaire theatervoorstellingen, zoals RISHI en Oksigen. In
hun werk zoeken ze altijd naar nieuwe
perspectieven op maatschappelijke
vraagstukken. Dit is ook wat Lindertje
Mans doet in haar soloproducties.
The Gaia Hypothesis is de tweede
‘one-woman-elektro-opera’
door

Lindertje Mans, geregisseerd door
Thomas Schoots. In The Gaia Hypothesis zetten Lindertje Mans en componist Roald van Oosten hun succesvolle samenwerking uit TECH: The
Life And Death Of A Sex Robot voort.
Mans en Van Oosten scheppen een
intense muzikale performance, een
atmosfeer waarin biologie en filosofie samenkomen in een theatraal

concert vol duistere synthpop en spoken-word. Een reis door alle lagen van
het universum. Een zoektocht naar
intimiteit en een nieuwe verhouding
van de mens met de wereld.
The Gaia Hypothesis speelde in
2022 binnen een klein circuit en werd
lovend ontvangen. Nu maakt de
voorstelling zich op voor een landelijke tournee.

Belangrijke inspiratiebron is De Gaia Hypothese, geformuleerd door wetenschapper James Lovelock. Hij beschreef alle
levende materie op aarde als één organisme, dat ervoor zal
zorgen dat leven op aarde in stand wordt gehouden.
De hypothese werd in de jaren ‘70 met scepsis ontvangen
maar ligt nu ten grondslag aan de moderne klimaatwetenschap.
“Gaia is voor mij ook een manier om mijn eenzaamheid als
single vrouw van in de dertig te onderzoeken: wat heb ik ècht
nodig om mij verbonden te voelen?”

“Het zien van alles op aarde
als één verbonden geheel
lijkt me een optie die we
moeten onderzoeken.
Misschien geeft het perspectief in de ecologische
eindtijd waarin we leven..”

Lindertje Mans neemt je in deze solo mee in dit gedachte-experiment. Ze transformeert tot een diepzeevis, een ruimtesonde en een menselijke cel: drie personages die in meeslepende synthpop songs en in fantastische kostuums hun visie op
de mensheid geven. Een zoektocht naar een nieuwe verbinding tussen de mens en zijn omgeving.

- Lindertje Mans

Firma MES maakte deze performance begin 2022 en de hypothese is sindsdien alleen maar actueler geworden. De voorstelling is Engelstalig en muzikaal, geschikt voor zowel een
Nederlands- als Internationaal publiek.

Theater, Muziektheater
Concept, tekst en performance: Lindertje Mans
Compositie en muziek: Lindertje Mans en Roald van Oosten
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“Een prikkelende posthumanistische popopera (…) Een
zinnenprikkelende ervaring die het midden houdt tussen
een conceptalbum en een ASMR-sessie (…) een sensuele
muzikale trip.”
- NRC

“Actrice en theatermaker Lindertje Mans
(1986) heeft een eigen subgenre in het theater
uitgevonden: de eenmanselectro-opera.”
- Volkskrant

Regie en scenografie: Thomas Schoots

November t/m december
2023
Vlakke vloer

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

De Gaia-hypothese (1969) stelt onze aarde voor als een zelfregulerend systeem, waar al het leven een onlosmakelijk onderdeel van is. Als we allemaal onderdeel zijn van hetzelfde systeem, misschien kunnen we andere delen ervan dan vragen
hoe het verder moet met ons?
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DIEHELEDING
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

WE ARE (NOT)
TUPAC SHAKUR
DIEHELEDING maakt voorstellingen
met als voornaamste genre hiphop,
die zich steevast kenmerken door dikke
beats, spitsvondige rijm en onnavolgbare flow. Met een persoonlijke kijk op
thema’s en oude verhalen uit de wereldliteratuur, maken zij voorstellingen
voor verschillend publiek, van straatcultuur tot hoge cultuur, van mbo’ers tot
gymnasiasten. Verhalen als Van den Vos
Reanarde of De Baron van Münchhau-

sen stoffen ze niet alleen af, maar bewerken hen met de vraag: waar gaat dit
historische werk over onszelf in de 21e
eeuw?
Na de Nieuwe Makersregeling met
successen als Dashboard, 1001, DIEHELEDING KOMT en Fokking Akward, ontving DIEHELEDING in 2022
een Zilveren Krekel voor De Baron van
Munchhausen in samenwerking met
Theater Sonnevanck.

DIEHELEDING bestaat uit Steven Ivo,
Merel Pauw en Jip Vuik. Voor ieder project werkt DIEHELEDING samen met
gastacteurs en muzikanten. Hierdoor
ontstaat werk dat altijd meerdere (artistieke) perspectieven en meningen
in zich draagt. DIEHELEDING gelooft
dat door die verschillen te benadrukken kunst ontstaat die meer zegt, meer
raakt, en meer op het leven lijkt. Weerbarstig en divers als voorwaarde.

Naast het leven van Tupac, is het iconische boek ‘De held
met de duizend gezichten’, van Joseph Cambel belangrijke
inspiratiebron. Hij beschrijft de iconische heldenverhalen uit
de geschiedenis, en probeert zo een universeel verhaal te
vertellen over de manier waarop we door de eeuwen heen
onze helden hebben geportretteerd

“DIEHELEDING maakt energiek
muziektheater met altijd één been in
de (theater)geschiedenis en één been
in de hedendaagse (muziek)cultuur.
In ons werk proberen we een nieuwe
theatervorm uit te vinden, waarbij we
ons telkens opnieuw afvragen wat er
gebeurt als de kunstvormen theater
en hiphop gecombineerd worden.”
- DIEHELEDING

Voor de pitch van deze voorstelling won DIEHELEDING-als
aanjager van diversiteit en inclusiviteit in het theater en de
samenleving - de DNA-NEXT AWARD.

Muziektheater
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“In hun swingende jeugdtheatervoorstelling rappen
de spelers het verhaal van de Lügenbaron met
vlijmscherpe teksten aan elkaar. (...) Als het publiek
aan het verpletterende slot moet kiezen of liegen nou
wel of niet goed is, moet je zelfs als volwassene het
antwoord schuldig blijven.”
- NRC

“Het knappe slot toont bovendien die eeuwig tragische
paradox van de mens: de neiging om geweld met geweld
te bestrijden. Die verwarrende spanning tilt Fox Populi uit
boven de vrolijk swingende show die het óók is.’’
- Herien Wensink over ‘Fox Populi’ in de Volkskrant

Concept: Steven Ivo, Merel Pauw, Jip Vuik
Regie: Jip Vuik
Acteurs: Steven Ivo, Merel Pauw, e.a.
Compositie en muziek: DIEHELEDING

Maart t/m mei 2024

Vlakke vloer

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

OVER DIEHELEDING

We are (not) Tupac Shakur is een voorstelling waarin muziektheatercollectief DIEHELEDING zich afvraagt aan welke helden uit de geschiedenis je jezelf kunt optrekken. In een
moordend raptempo analyseert DIEHELEDING de grote heldenverhalen uit de geschiedenis, om te eindigen bij the biggest story of them all: het grillige levensverhaal van de Afro-Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Daarbij bevraagt
DIEHELEDING haar eigen liefde voor hiphop en stelt daarbij
maatschappelijke vragen als: Wat is de lijn tussen cultural appropriation, het je toe eigenen van een andere cultuur en
cultural affirmation, het in de kracht zetten en respecteren
van een andere cultuur? Kunnen we ons door Shakurs activistische muziek laten inspireren, maar zijn vrouwonvriendelijkheid negeren? Of kunnen we ons alleen identificeren met de
helden die in alles op ons lijken?
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CLUB GUY & RONI | MOVES MEXICO
SLAGWERK DEN HAAG
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

ISLANDS OF
EMPATHY (IN A
SEA OF CHAOS)
OVER CLUB GUY & RONI
Club Guy & Roni is een internationaal
dansgezelschap dat de grenzen verkent
tussen dans en andere kunstdisciplines.
Het choreografenduo Roni Haver en
Guy Weizman wordt regelmatig uitgenodigd om met buitenlandse gezelschappen te coproduceren. Dit resulteerde onder andere in producties met
het Gotenburg Ballet, Tanz Mainz, Tsekh
Contemporary Dance Centre in Moskou en Navdhara India Dance Theatre.

Komend seizoen gaat Club Guy & Roni
een coproductie aan met MovesMX en
Festival Internacional Cervantino.
Samen met de gerenommeerde artiesten van deze Mexicaanse companies
creëren zij nieuw werk van onberispelijke esthetiek.
Club Guy & Roni maakt hedendaags, eigenzinnig en explosief danstheater dat
de actualiteit op de hielen zit.

Alle voorstellingen worden uitgevoerd
met nieuw gecomponeerde, live-muziek, waarbij slagwerkers en musici vaak
ook een prominente rol spelen op het
toneel. Club Guy & Roni kenmerkt zich
door opvallende dansers, die duidelijk
van elkaar verschillen en ieder hun eigen rol vervullen in het exacte radarwerk dat choreograaf Roni Haver uitgestippeld heeft.

In Islands of Empathy zoekt Club Guy & Roni naar hoe empathie een drijvende kracht kan zijn in hoe we met elkaar samenleven. In Nederland hebben we geleerd om als individuen continu de beste versie van onszelf te zijn, als individu en
onafhankelijk van de behoeften van anderen. Wanneer je
hulp nodig hebt, is er blijkbaar iets mis met je. Het resultaat
is een samenleving die gebaseerd is op wantrouwen en egoïsme. In Mexico lijkt juist het collectief voorop te staan. Met
minder ondersteuning van de overheid lijken de bewoners
meer op elkaar te steunen.

“Ook zonder leiderschap vindt
de samenleving een manier om
zich te organiseren. Empathie
is een belangrijk menselijk
gereedschap bij de poging
een positief nieuw systeem
te ontwerpen. In Islands of
Empathy zoeken we naar de link
tussen empathie en anarchie.”
- Club Guy & Roni

Films en verhalen vertellen ons bovendien dat mensen bij het
ineenstorten van de samenleving door bijvoorbeeld een ramp,
in zelfzuchtige beesten veranderen, maar in de praktijk blijkt
juist het omgekeerde. Medemenselijkheid behoort – anders
dan we soms denken – tot onze menselijke basisuitrusting.
Islands of Empathy gaat over het gevoel te willen behoren tot
een gemeenschap die is gebaseerd op empathie.

Dans, multidisciplinair
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“Het lef waarmee de dansgroep verschillende
disciplines samenbracht tot een gesamtkunstwerk
met pit en rock-‘n-roll is bewonderingswaardig en
barstenvol potentie.”
- Trouw

“Guy Weizman en Roni Haver zijn het rock-‘n-rollgeluid
in de Nederlandse danswereld.”
- NRC

Choreografie: Guy Weizman en Roni Haver
Dansers: 12 dansers waaronder dansers uit het ensemble
Club Guy & Roni en dansers uit Mexico.
Compositie en muziek: Slagwerk den Haag

Medio oktober 2023
t/m januari 2024
Grote zaal

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

Islands of Empathy (in a Sea of Chaos) maakt deel uit van Club
Guy & Roni’s Human Odyssey, waarin zij verschillende menselijke gevoelens (liefde, angst, geluk, empathie) onderzoeken
vanuit een intercultureel perspectief en in samenwerking met
een internationaal dansgezelschap. Islands of Empathy is een
co-creatie met gastdansers uit Mexico, gecoproduceerd door
MovesMX en Festival Internacional Cervantino.
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CLUB GUY & RONI INVITES |
CECILIA MOISIO
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

ADI(C)SCO
In het jaarlijks terugkerende Club Guy
& Roni Invites nodigt de Club een veel
belovende maker uit. Het gaat om
getalenteerde makers met wie zij een
grote verwantschap voelen en graag
aan een groter publiek presenteren.
Met Club Guy & Roni Invites zet de
nieuwe generatie dansmakers zich op
de kaart met rake, urgente, interdisciplinaire en onontkoombare voorstellingen.

Na Kwame Asafo-Adjei, Dunja Jocic,
Lunatics & Poets en Mohamed Yusuf
Boss zal Club Guy & Roni in het voorjaar van 2024 de samenwerking aangaan met de Finse Cecilia Moisio.
Moisio wordt gezien als één van de
meest eclectische makers van ons
land en ontving hiervoor de Prijs van
de Nederlandse dansdagen - Jong
Publiek. Tijdens haar danscarrière

werd zij twee keer genomineerd VSCD
dansprijs ‘De Zwaan’.
Cecilia Moisio werkte al verschillende
keren met de Club. Ze maakt activistisch, expressief, theatraal werk over
urgente thema’s. Zo maakte ze met de
Poetic Disasters Club de prikkelende,
sensuele en ‘in your face’-voorstelling
over de vulva ‘V’ waarmee de Club recentelijk langs Parade-steden toerde.

Er loopt in Nederland veel
choreografie-talent rond met
wie de Club zich verwant voelt.
In Club Guy & Roni Invites zet
de Club deze makers in de
schijnwerpers.

ADI(C)SCO is een schijnbaar oneindige danstrip op zoek
naar de roes, naar alsmaar doorgaan en daarin jezelf verliezen: ofwel addictie. De voorstelling ademt dan ook de sfeer
van de disco-era, waarin de clubscene en ook clubdrugs
populair werden. ADI(C)SCO is een feest dat uit de hand
loopt en nooit eindigt. Met jaren ’70-esthetiek, extravagante personages en opzwepende beats. Cecilia wil met deze
voorstelling de taboes en schaamte rondom verslaving
aankaarten. Moisio zelf groeide op met een alcoholistische
vader en heeft dus daarom een sterke persoonlijke motivatie om deze thematiek bespreekbaar maken.

Dans / Theater
Regie en choreografie: Cecilia Moisio
Acteurs en dansers: 5 Dansers van Club Guy & Roni + Poetic Disasters Club
“Obsessief en eenduidig, maar heel origineel
en scherp met een knappe videomontage.”
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- Volkskrant

“Hun energie is aanstekelijk, de choreografieën super
strak. Dit moet een van de meest verrassende Paradevoorstellingen van de afgelopen jaren zijn.”
- NRC

Maart t/m mei 2024

Vlakke vloer

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

OVER CLUB GUY & RONI INVITES | CECILIA MOISIO

Cecilia Moisio is gefascineerd door de onbewuste gedragspatronen die voortkomen uit de verwachtingen waaraan we
moeten voldoen en de sociale normen die ons worden opgelegd. Als zelfbenoemd ‘psychologisch activist’ is ze altijd
op zoek naar wat er achter onze motieven, emoties en gedrag schuilt en wil ze haar publiek confronteren met onuitgesproken taboes. Met haar performances legt ze zorgvuldig opgebouwde facades bloot. Moisio doet dat in een
uitgesproken interdisciplinaire vorm die ergens tussen theater, dans en performancekunst ligt. Haar voorstelling zijn
dynamisch, vol rauwe emoties, humor en een zuivere, beheerste choreografie.
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PANAMA PICTURES

THE MAN
WHO FELL
FROM THE SKY
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

OVER PANAMA PICTURES
Dynamisch, ongepolijst en bij vlagen
spectaculair, maar tegelijkertijd kwetsbaar en intiem. Panama Pictures maakt
voorstellingen op het snijvlak van dans en
circus, waarin de disciplines moeiteloos in
elkaar overvloeien en de dialoog aangaan met architectonische decors en live
muziek. Voor iedere voorstelling wordt
een nieuw universum opgetrokken.
Dans en acrobatiek worden vervlochten
met klassieke muziek, elektronische beats
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en zang. Panama Pictures neemt haar
publiek mee in een zintuiglijk en fysiek
verhaal over universele onderwerpen.
Choreograaf Pia Meuthen vertaalt literaire en filosofische inspiratiebronnen naar
poëtische beelden en weet haar toeschouwers te raken met de grote fysieke
impact en menselijke uitstraling van het
geheel. Ze toont werelden die herkenbaar zijn maar ook altijd ruimte geven

“In plaats van een ‘schone’ doorlopende lijn tot in de
vingertoppen, is elke beweging hier doordesemd
van de kracht die nodig is voor circuswerk.’’
- Theaterkrant

voor eigen interpretatie. De voorstellingen worden gedragen door een internationale cast van dansers en acrobaten
met verschillende leeftijden en achtergronden.
Panama Pictures is huisgezelschap van de
Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch en
wordt structureel ondersteund door Fonds
Podiumkunsten, provincie Noord-Brabant
en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

“De harmonieuze grammatica van de choreograaf brengt
de kwaliteiten – acrobatisch, muzikaal en dans – zo in
evenwicht dat ze versmelten.”
- Tanznetz.de

De nieuwe voorstelling van Panama Pictures, The man who fell
from the sky, vangt dit collectieve gevoel van stuurloosheid en
ontwrichting. De performers lijken er wel aangespoeld. Hoog in
de lucht hangen zij aan takken van een ontwortelde boom, balanceren ze op bewegende plateaus. Is dit de nasleep van een
ramp? De voorbode van een grote verandering? The man who
fell from the sky toont de mens die zich, zonder houvast of kompas, moet verhouden tot een omgeving die aan verandering
onderhevig is.

“Mijn werk ontstaat vaak
vanuit raakvlakken tussen
eigen ervaringen en de
wereld om me heen. Op zoek
naar waar het persoonlijke
universeel wordt.”
- Pia Meuthen

Voor The man who fell from the sky vervlecht Panama Pictures
dans, lucht- en vloeracrobatiek en live muziek tot een indringende en poëtische beeldenreeks met een grote fysieke lading,
waarbij de kracht en kwetsbaarheid van het menselijk lichaam
voorop staan. Muzikant Budy Mokoginta creëert, met een mix
van gitaar, stem en elektronica, een stevige sound die het geheel stuwt, kleurt en bij flarden ontregelt.

Choreografie: Pia Meuthen
Dans en acrobatiek: Francesco Barba, Davide Bellotta, Fynn Neb, Jefta
Tanate, Tarek Rammo, Dimitri Landoz, Yaniv Dagan
Live muziek: Budy Mokoginta
Compositie: Strijbos & van Rijswijk, Davide Bellotta
Toneelbeeld: Sammy van den Heuvel

Dans, Circustheater
Medio maart t/m eind
mei 2024
Grote- en middenzaal

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

Terwijl alles in het universum streeft naar chaos, probeert de
mens steeds opnieuw orde aan te brengen. We willen verklaren,
begrijpen. Maar de meeste ideologieën en structuren die ons
ooit hielpen bij die oriëntatie, schaften we af; ze waren te beperkend om nog als richtingwijzer te dienen. Tegelijkertijd lijkt
de wereld in brand te staan en overschaduwt de ene crisis de
andere. Wat rest ons nu?
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LEINEROEBANA
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

CABARET
DECONSTRUIT
OVER LEINEROEBANA
LeineRoebana veroverde met haar
unieke, eigenzinnige danstaal en
werkwijze een geheel eigen plaats
in de Nederlandse en internationale
danswereld. Dans is voor hen een
ontmoetingsplek met mensen van
verschillende achtergronden, culturen en disciplines. De LeineRoebana
dansers, met hun ongeëvenaarde fysieke beheersing, raken het publiek
recht in het hart, hoe eigenzinnig de
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bewegingscoördinaties soms ook
zijn. Muziek heeft een gelijkwaardige
plaats in het werk van choreografen
Andrea Leine en Harijono Roebana.
Zowel het hoorbare als het zichtbare
van dansers en musici maakt onderdeel uit van een cross disciplinaire
choreografie. Samen met tekst en
vormgeving vormen ze één geheel.
Dyane Donck’s werk is interdiscipli-

“Een prachtige polyfonie van bewegingen uit de
L eineRoebana-stijl, gemixt met muziek uit verschillende
windrichtingen en het gehuil van een gestrande
zeehond.”
- Het Parool

nair met muziek als uitgangspunt;
waarbij elektronica en technologie
een grote rol spelen. Erik Bindervoet
en Robbert-Jan Henkes vormen het
veelbesproken schrijver en dichters
duo die gelauwerde vertalingen
maakten van zowel James Joyce’s
Ulysses als liedjes van de Beatles.

“Dansgezelschap LeineRoebana, ruim 25 jaar op zoek naar
versmelting van muziek en dans, kunnen met Storm een
geslaagde samenwerking met muziekmakers aan hun
indrukwekkende lijst toevoegen.”
- Trouw

LeineRoebana biedt in deze duistere dagen hoogpolig vermaak. Welgekozen bewegingen, voze woorden, zang en welluidende klanken werpen hun broze ritmes uit over de problemen
van onze tijd. Aangezet door de dwaashoofden die hun instrument beroeren en hun lichaam en ziel in dienst stellen van de
kunst, vertellen de verhalen zichzelf.

“In bewogen tijden zorgt
het cabaret traditioneel
voor kritisch commentaar
met een lach.”
- LeineRoebana

“Ontmoet de musici van de Dyane Donck Band, die met hun
groovy beats en koorzang de dansers genadeloos opzwepen
en bezielen tot religieuze hoogten; ontmoet spreekstalmeester
Michael Jahoda die tapdanst met zijn lippen en spreekt met zijn
voeten. Hult u zich in het verhaal van Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes wier woorden zich langzaam prijsgeven als onheilszwangere betekeniswolken. Laaft u aan de energie van de
voorstelling: de rigiditeit van het uitroepteken zal veranderen in
de bevalligheid van het vraagteken.”

Concept en choreografie : Andrea Leine, Harijono Roebana
Dans en zang: Kris Mohammed Adem, Andrea Pisano, Timon de Ridder,
Aika Goto e.a.
Compositie en muziek: Dyane Donck Band
Spoken word: Michael Jahoda
Tekst: Bindervoet & Henkes

Dans, Livemuziek

Oktober t/m december 2023

Grote- en middenzaal

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

Cabaret Deconstruit is een burlesque voorstelling met zang,
dans en spoken word. Voor Cabaret Deconstruit slaan choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana de handen ineen
met de eigenzinnige tekstschrijvers Bindervoet & Henkes met
wie zij eerder samenwerkten aan de succesvolle voorstellingen
LIGHT en SOLAS. Componiste Dyane Donck maakt de muziek
voor de voorstelling. Zij creëert zowel een groovy “pop-sound”
als associatieve en meespelende klankwerelden van elektronica, stem en akoestische geluiden.
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LEINEROEBANA

STORM
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

(REPRISE)

Vanwege de enorm goede ontvangst door het publiek houdt
LeineRoebana STORM op het repetoire en wordt de tournee in het
voorjaar van 2024 voortgezet.
Componist Calliope Tsoupaki nodigde LeineRoebana uit om samen
een voorstelling te maken. Vanaf het begin was er naast de artistieke affiniteit een persoonlijke band: Calliope is Griekser dan haar
Nederlandse titel ‘Componist des Vaderlands’ van de afgelopen
jaren doet vermoeden en Andrea Leine is vanaf jongs af aan gefascineerd door het rituele, mysterieuze en tegelijkertijd explosieve
karakter van Griekse dansen en muziek. Meltemi, de zwoele Griekse
wind, was dan ook de werktitel. Dat werd STORM. De titel klinkt
gewelddadiger dan de intieme dans en muziek. Die geeft veeleer
de vele gemoedstoestanden weer van mensen die schuilen voor de
storm.
Klank en beweging roepen een echo op van oude Griekse volksfeesten. Die echo wint aan momentum door de gezamenlijke nieuwe
ordeningsprincipes waarmee Calliope Tsoupaki en LeineRoebana
dans en muziek doen versmelten. STORM is een achtbaan van dans
en muziek: van gedragen beweging, iconische gebaren en rituele
precisie tot ingehouden en directe emoties uitgevoerd door een
cast van zes dansers en musici. Ontwerpers Jeroen Smith en Carlijn
Veurink voegen daar met lichtsculpturen en fraaie kostuums een
ware visuele polyfonie aan toe.

“STORM is een unieke
samenwerking tussen een
componist die durft te denken
vanuit beweging en choreografen die vorm geven aan
klank. Vitale emoties, ordening, dans en muziek ontmoeten elkaar in een stormachtige
voorstelling met zes dansers
en drie musici.”
- LeineRoebana

De jonge danser Kris Mohammed Adem is door de VSCD genomineerd voor de Zwaan ‘meest indrukwekkende dansprestatie 2022’
voor zijn rol in STORM.

Concept en choreografie: Andrea Leine, Harijono Roebana
Compositie: Caliope Tsoupaki
Muziek: David Kweksilber - (Bas)klarinet, David Mackor - Theorbe,
Dominique Chabot - Contrabas.
Dans: Andrea Pisano, Timon De Ridder, Kris Mohammed Adem,
Aika Goto, Benedita Crispiniano, Margarida Constantino
Toneelbeeld: Andrea Leine, Harijono Roebana en Jeroen Smith
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Dans, livemuziek

Maart t/m mei 2024

Grote- en middenzaal
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WARD/WARD
ANN VAN DEN BROEK
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

THE BALANCING ACT
Na donkere thema’s en extreem uitgelaten emoties in Joy Enjoy
Joy, gaat Ann Van den Broek met de voorstelling The Balancing
Act op zoek naar evenwicht. Evenwicht in lichaam, in geest, in
ons dagelijks leven en in haar choreografisch werk.

OVER WARD/WARD | ANN VAN DEN BROEK
Sinds het jaar 2000 wijdt Ann Van den
Broek zich na een actieve en succesvolle carrière als danser, volledig aan
haar werk als choreograaf. Ze richt de
stichting WArd/waRD op en ontwikkelt
unieke voorstellingen waarmee ze haar
stempel drukt op het internationale
danslandschap.
Sleutelelementen in Ann van den Broek
haar werk zijn gedragspatronen, ge-

moedstoestanden en reflecties op de
tijd waarin we leven. De voorstellingen
kenmerken zich steeds meer door het
gebruik van live video en live muziek.
De grenzen tussen muzikant, performer
en danser vervagen in haar choreografieën. Zo ontstaat er een levendige, installatie-achtige setting langs de grenzen van dans en performance.
Ann Van den Broek’s werk is meermaals

“Memory Loss is een persoonlijk document: oprecht
en ontroerend. Wreed én liefdevol.”
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- Jury VCSD dansprijzen

erkent met nominaties en awards.
Tweemaal heeft ze De Zwaan voor
meest indrukwekkende dansproductie
mogen ontvangen: voor Co(te)lette in
2008 en voor The Black Piece in 2015.
Vorig jaar is Memory Loss (2021), onderdeel van een aangrijpend drieluik over
dementie en verlies, voor deze prijs
genomineerd. Voor haar film Memory
Loss Inside ontving ze onlangs een
award op Cinedans (2022).

“Ann Van den Broeks ode aan de vreugde is
beheerst en daardoor ongekend spannend.”
- Het Parool over ‘Joy, Enjoy Joy’

“Ik zie lagen langs elkaar schuiven, wolken voorbijtrekken, van
donker naar licht en weer terug naar donker. Vervagen en
scherpstellen. Nostalgie en hoop.”
Voor The Balancing Act heeft Ann Van den Broek het menselijk
lichaam opnieuw tot in detail bestudeerd en onderzocht. Het
lichaam als weegschaal. Alles werkt samen. Ieder gewricht, iedere spier. Naast deze fysieke balans haalt Van den Broek voor
The Balancing Act inspiratie uit ons dagelijks streven naar een
evenwichtig leven.

“In The Balancing Act ga ik
op zoek naar balans tussen
emoties, in hoe we omgaan
met tijd, in ons dagelijks
leven. Maar ik ga ook
letterlijk op zoek naar balans,
in ons lichaam.”
- Ann Van den Broek

Ann Van den Broek experimenteert in The Balancing Act met
live videobeelden en geluids- en lichteffecten. Rollen tussen
danser en muzikant vervagen en vermengen zoals we dat in
haar werk vaker zien. Met muziekpedalen manipuleren de performers geluid, licht en beeld. Op zoek naar het goede volume,
de juiste scherpte of een mooi licht waarin het leven genoten
kan worden. Zo ontstaat er een levendige, installatie-achtige
setting langs de grenzen van dans en performance.

Concept en choreografie: Ann Van den Broek
Performers: Louis Combeaud, Nik Rajšek, Jean-Gabriel Maury, Marion
Bosetti, Carla Guerra, Isaiah Selleslaghs, en anderen
Compositie en muziek: Nicolas Rombouts
Video- en lichtontwerp: Bernie van Velzen

Dans, performance
Medio september
t/m november 2023
Grote- en middenzaal

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

In een oeuvre vol extremen, waarin de Vlaamse choreograaf
steeds weer diepe emoties en zware thema’s belicht die ontzettend dicht bij haar staan, is het nu tijd rust te vinden in een
evenwichtig middelpunt. Deze zoektocht vertaalt zich in een
uitgebalanceerde voorstelling. Het golft in vloeiende bewegingen tot een haast meditatieve trans. Tegelijkertijd is de balans
iets dat je nooit helemaal lijkt te kunnen vangen. Soms is het
ternauwernood niet vallen, jezelf opvangen en weer doorgaan.
De balans is zo precair dat ‘ie ongrijpbaar lijkt.
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DUNJA JOCIC
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

BIRD / THE
PREVIOUS OWNER
‘The Previous Owner’ en ‘Bird’ gaan beiden over vergankelijkheidheid, de voorstelling door de ogen van volwassenen, de
film door de ogen van een kind.

Dunja Jocic maakt filmische, interdisciplinaire dansvoorstellingen waarin
ze de achterkamers van de menselijke psyche verkent. Jocic visualiseert
psychologische gedragspatronen en
brengt in dansverhalen haar personages vanuit een indringende levenservaring tot ‘bewegen’. Met karakteristieke donkere humor en scherpe
choreografieën confronteert ze ons
met de absurditeit van het bestaan.

Dunja Jocic werkt vanuit een boeiend
‘outsiders perspectief’. Haar achtergrond, vanuit het voormalige Joegoslavië, kleurt onmiskenbaar haar werk.
Haar dansvoorstellingen zijn virtuoos,
visueel aantrekkelijk en raken met een
directe zeggingskracht.

de dansproductie 2021, de BNG Bank
Dansprijs en de Cinedans Audience
Award, net als verschillende internationale awards voor haar film Bird.

Dunja jocic ontving diverse onderscheidingen, waaronder de VSCD Dansprijs
De Zwaan voor meest indrukwekken-

“Het kan zijn dat het geloof in de
noodzaak om te sterven slechts
een illusie is die we hebben
gecreeerd om de last van ons
bestaan te dragen”
- Sigmund Freud

‘The Previous Owner’ is een coproductie met Club Guy & Roni.
Vooraf aan de voorstelling ‘The Previous Owner’ wordt de korte
dansfilm ‘Bird’ vertoont. Bird vertelt het verhaal van een jongetje die tijdens zijn spel per ongeluk zijn huisdiervogel dood.
Niet begrijpend wat er is gebeurd, wendt hij zich tot zijn moeder voor hulp. Terwijl de zon ondergaat herrijst de vogel en confronteert de jongen met zijn daden.
‘Bird’ ging in première op het Nederlands Film Festival 2015 en
werd genomineerd voor een Gouden Kalf. De film is vertoond
op meerdere filmfestivals (o.a. het Filmforum in het Ludwig
Museum in Keulen, Dead by Dawn festival in Edinburgh en het
Dance on Camera festival in New York) en bekroond met de
Cinedans Publieksprijs.

Dans, dansfilm

30

 De danstaal van Jocic heeft een elektrische geladen“
heid en een vervreemdende uitwerking. Jocic zorgt
ervoor dat de dansers elkaar weten te vinden daar
waar het moet en duidelijk gescheiden opereren
wanneer dat wordt vereist.”
- Juryrapport Nederlandse Dansdagen

“Jocic’ bewegingstaal kent scherpe, geaccentueerde bewegingen, afgewisseld met het organisch bewegen van
de ruggengraat. Het zijn de bijna elektrische bewegingen,
veel meer nog dan de expressie, die gekte uitdrukken.’’
- Theaterkrant

Regie en choreografie: Dunja Jocic
Tekst: Rik van den Bos
Dans: Kalin Morrow
Compositie: Renger Koning

Oktober t/m december 2023

Vlakke vloer

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

OVER DUNJA JOCIC

In ‘The Previous Owner’ volgen we de laatste dagen van een
oude man. Nadat hij zijn geliefde heeft begraven, besluit hij de
dood volledig af te zweren. Deze man kan niet accepteren dat
alles wat hij in het leven heeft opgebouwd en geïnvesteerd,
snel zal vergaan. Het lijkt hem absurd en onaanvaardbaar dat
zijn leven voor niets is geweest. Daarom besluit de man zijn
geest te uploaden naar een jong lichaam. En vanavond zal deze
man, in zijn nieuwe lichaam, zijn prestatie aan de wereld presenteren. In ‘The Previous Owner’ zijn we getuige van de strijd tussen lichaam en geest. Beiden strijden om eigendom van de
nieuw geschapen mens.
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SHIFFT | JASPER VAN LUIJK

ONE
TOUCH
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

De dualiteit van verbinding

OVER SHIFFT | JASPER VAN LUIJK
SHIFFT is het Utrechtse dansgezelschap van choreograaf Jasper van
Luijk. SHIFFT staat voor verandering
en verschuiving welke wordt veroorzaakt en soms ook geforceerd. SHIFFT
gelooft dat dans resoneert met de wereld om ons heen. Iedereen heeft een
lichaam en kan zich in het lijf van een
ander herkennen.
“Het zoeken naar contact, zowel fy-

siek als mentaal, inspireert mateloos.
De lagen in communicatie die botsen,
praten, bewegen en beroeren, allemaal vormgegeven door bewegende
lichamen.”
Met cross-disciplinaire voorstellingen
brengt SHIFFT nieuwe ontmoetingen
tot stand tussen kunstdisciplines onderling, tussen jonge makers en haar
publiek. Met verrassende partner-

schappen maken zij grensoverschrijdend, actueel en toegankelijke dans
gemaakt door jonge creatives vanuit
verschillende achtergronden.
SHIFFT bevraagd en verbindt, met als
missie samen de dans van de toekomst te ontwikkelen. Vernieuwende
dans, soms binnen de muren van het
theater, dan weer op onverwachte
locaties.

De afgelopen jaren zijn we meer teruggeworpen op onszelf en heeft
fysiek contact een nieuwe betekenis gekregen. Onze relatie tot de
ander lijkt daarmee voorgoed veranderd. Wat is de aanraking die jou
het meest is bijgebleven?
In One Touch onderzoeken vijf dansers de relatie tot zichzelf en de
ander. In een constant spanningsveld laten ze drie belangrijke partner
principes uit de dans zien: dragen, balanceren en vallen.

“Voor ons bestendigd dans
een directe relatie van hart
tot hart, ook wanneer het
hoofd nog niet zo ver is”
- Isabel Meloen, Dramaturg

De verschillende relaties bewegen naadloos in elkaar over en nemen
het publiek mee in verrassende vertellingen, waarin de dansers elkaar
dragen, op elkaar balanceren en versmelten in elkaars armen. Een
acrobatisch samenspel waarin vertrouwen, gelijkwaardigheid en
vriendschap de basis vormen. Hoe kunnen de dansers loskomen van
elkaar, zelfs wanneer er constant iemand op hen rekent? Kunnen ze
ook verbonden blijven zonder fysiek contact?
Wat deel je van jezelf terwijl je contact maakt met een ander? In One
Touch krijgen ego en rivaliteit een nieuwe betekenis binnen een concept dat gaat over vertrouwen en verbondenheid. We zien de worsteling van dansers die binnen een krachtenveld zoeken naar autonomie.

Dans
Concept: Jasper van Luijk en Isabel Meloen
Choreografie: Jasper van Luijk i.s.m de dansers
Dans: Jefta Tanate, Lo Walther Boer, Mees Meeuwsen, Dovilė Krutulytė e.a.

32

“..Hier wordt vol overtuiging het leven gevierd.
Zinderend en met passie. Van zo dichtbij is het haast
jaloersmakend. Je zou zo deel willen nemen aan dit
uitbundige feestje.”
- Theaterkrant

“..een duet waarbij de danseres de grond niet meer heeft
geraakt. Ze klauterde op hem, gleed mee met zijn lichaam,
klampte zich liefdevol en ferm vast. Het was voor mij van
grote schoonheid en de tranen stonden in mijn ogen.”
- Ivette van Ooijen - Hoofd Programmering Stadsschouwburg
Utrecht

Compositie: Abdelhadi Baaddi

Februari t/m april 2024
Vlakke vloer

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

We hebben allemaal een onlosmakelijke behoefte aan verbinding. Zo
is er iemand die ons oppakt wanneer we geboren worden en zijn er
handen die ons dragen naar onze laatste rustplaats. Ons hele leven
lang dragen we elkaar en raken we elkaar aan. Het is wellicht de
meeste essentiële vorm van communicatie, onze touch.
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MAXTAK | SONNEVANCK

GULLIVERS
REIZEN
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

8+

In een frisse bewerking van Marije Gubbels komt Gullivers reizen, het beroemde boek van Jonathan Swift uit 1726, humorvol
tot leven. Gul is een zeer succesvol kind. Altijd geweest. Nog
geen zes weken oud werd ze uitgeroepen tot Slimste Baby van
het Jaar.

OVER MAXTAK EN SONNEVANCK
MaxTak verleidt je om verder te kijken
dan je eigen kader en probeert dat
wat je niet kent invoelbaar en voorstelbaar te maken.
Dat doen ze met humor en compassie
en bovenal samen met heel veel getalenteerde mensen. MaxTak werkt met
zowel ervaren krachten als jong talent.
Steeds op zoek naar nieuw avontuur
en verbinding – juist met dat wat ze

nog niet kennen. Ook in de muziek:
de taal die iedereen uiteindelijk verstaat! Gespeeld door de beste musici,
gezongen door geweldige stemmen.
Nieuw geschreven en gecomponeerd
om live van te genieten, zowel met je
oren als met je ogen.
Voor Gullivers reizen slaan gezelschappen MaxTak en Sonnevanck de
handen ineen. Beide gezelschappen
staan erom bekend dat ze muziek-

theater maken voor een jong publiek
en hun familie. Voorstellingen over
thema’s van nu, toegankelijk, met
humor en livemuziek. Artistiek directeur van MaxTak, Marije Gubbels,
maakte al meerdere voorstellingen
bij Theater Sonnevanck, waaronder het bekroonde Zwijnenstal en
Edward Scharenhand. Een samenwerking tussen de twee gezelschappen
ligt dan ook voor de hand.

MaxTak maakt muziektheater
voor jong en oud, dat zowel
hoofd als hart beroert.
Rauwe muziekkomedies
(op eigen risico).

Totdat Gul plotseling op de avond voor een belangrijke aardrijkskundetoets door haar atlas heen in zee valt. Een grote golf
tilt haar op en spuugt haar uit op een vreemd eiland. Hier begint haar reis vol bizarre avonturen en ontmoetingen met bemoeizuchtige mini-mensjes, nieuwsgierige reuzen zo hoog als
flatgebouwen, pratende paarden en andere wezens. Bij thuiskomst lijkt alles wat gewoon was, vreemder dan ooit. Of is het
Gul zelf die veranderd is?
Een swingende familievoorstelling vol live muziek, zang en videoprojectie, over de vraag: wat maakt ons mens? Zijn we in al
onze wijsheid wel zo wijs? Of kan het allemaal ook anders?
De vorige voorstelling van MaxTak “Het Groene Meisje” is
winnaar van de Podiumkids Publieksprijs 2022.
Gullivers Reizen wordt zowel door STIP Theaterproducties als
door Bureau Berbee & Jansen vertegenwoordigd.

Jeugdtheater
Tekst en regie: Marije Gubbels
Spel en muziek: Zes performers (zangers, muzikanten en acteurs)
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“Een spannend uurtje griezeltheater over wezenlijke thema’s als dood, afscheid en doorgaan met
het leven.”
- Theaterkrant over ‘De Hond Die Licht Gaf’

“In de lekker vet aangezette regie van Marije Gubbels
levert het een hoop kijkplezier voor de achtplussers op.
Muzikaal is er in deze voorstelling sowieso veel te beleven:
er is veel dynamiek en variatie in de composities, er zijn
mooie solo’s en prachtige meerstemmige zangstukken.”
- Theaterkrant

December t/m februari 2024

Vlakke vloer

BUREAU BERBEE & JANSEN SEIZOENSBROCHURE 2023-2024

Al op haar vierde was ze wereldkampioen schaken. Op haar
tiende is ze niet alleen klassen-oudste en hoofdredacteur van
de schoolkrant: ze volgt ook dertien buitenschoolse activiteiten
in zes verschillende talen. Voor Gul is het leven een open boek,
een makkelijke rekensom, een wedstrijd waarvoor ze haar hand
niet omdraait.
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ALS HET WARE
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

EERLIJK

(ALS HET WARE) 6+

Marianne Kuijper en Job Raaijmakers Als Het Ware - vertalen belangrijke filosofische thema’s naar een feestelijke familievoorstelling. Theatraal pakken ze
uit met slapstick en bewegingstheater,
sterke beelden in een stoere vormgeving en energieke spelers met snappy
dialogen. In een tijdloos verhaal spelen
zij met de waarheid (als het ware) en
maken ze complexe onderwerpen als
vrijheid en eerlijkheid behapbaar voor

iedereen vanaf 6 jaar. Bij hun voorstellingen geldt de kinderlijke waarschuwing: Ook leuk voor je ouders.
Voor Eerlijk (als het ware) tekent Martin
Hofstra na Het Kado (als het ware) opnieuw voor de regie. Hofstra grossiert
in absurdistische ensceneringen. Als
medemaker creëert hij een eigenzinnig verloop doorspekt met hilarische
en poëtische vondsten voor jonge

kijkers en hun ouders/begeleiders.
Hofstra en Raaijmakers werkten eerder
samen bij Aap en Beer waarmee zij de
Gouden Krekel wonnen. Kuijper maakt
al jaren eigenzinnig muziektheater bij
theatercollectief BlondeBIZON en Raaijmakers maakte onderandere jeugdtheater bij BonteHond (Zilveren Krekel
voor Niet Huppelen) en TG Winterberg
(Zilveren Krekel voor Meneertje Meer).

“Een verfijnd filosofisch spel
rondom rechtvaardigheid,
vertrouwen en bovenal:
eerlijkheid.”
- Als het Ware

In Eerlijk als het ware creëren Kuijper en Raaijmakers met
thematiek uit Antigone (Sofokles) een nieuw verhaal voor
6+: streven naar eerlijkheid in een wereld waar het een
kwestie van perspectief is; de ‘ware’ eerlijkheid bestaat
niet. Alle rollen worden bij elkaar gelogen door twee spelers in een vernuftig politiek spel waar het (jonge) publiek
zelf een oordeel kan vellen.

Jeugdtheater
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“Opnieuw zijn de makers erin geslaagd een
voorstelling neer te zetten die klinkt als een klok.
Dat is voor een groot deel te danken aan Kuijper en
Raaijmakers die van het stuk een perfecte mix van
humor en tragiek, ingehouden drama en uitbundige
lol, muziek en beweging maakten.”
- Noordhollands Dagblad

“…Zo weten de makers een verrassende draai aan
de voorstelling te geven en is het een warmbloedig
pleidooi voor het overwinnen van schaamte en het
omarmen van je ‘afwijkingen’.”
- Theaterkrant

Concept en spel: Marianne Kuijper en Job Raaijmakers
Regie: Martin Hofstra
Toneelbeeld: Hester Jolink

September t/m december
2023
Vlakke vloer
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OVER ALS HET WARE

Het beroemde dievenduo Bonnie en Klaus is eindelijk gevangen. Waar ze eerst uitblonken in stelen, liegen en alles
voor jezelf houden, moeten ze nu alles delen in hun cel: een
bed, een stoel, een deur, een raampje, een wc pot. En de
vieze maaltijd die ze van een vreemde gevangenbewaarder
krijgen. Hoewel ze nooit hebben geleerd om eerlijk te zijn,
moeten ze het nu proberen: in ruil voor vrijheid… Een gewiekste advocaat zegt ze te helpen maar zet ze flink tegen
elkaar op; een geniepige schoonmaker maakt ze bang met
bizarre nieuwtjes van buiten; een psycholoog verwart ze
met gekke testjes… Gelukkig biedt een lief ratje ze hulp.
Deze gevangenis is een emotionele rollercoaster voor de
dieven die zoeken naar wie ze (willen) zijn. Kiezen ze voor
elkaar of zichzelf? Wie liegt er het eerlijkst? Wie is er te vertrouwen?
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KIM VAN ZEBEN
THEATERPRODUCTIES

BEUK!
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

Sjef de Muis wordt dakloos als zijn thuis-boom zonder pardon wordt omgezaagd. Achtervolgd door een hongerige
uil, vlucht Sjef weg van zijn gesloopte huis. In paniek vindt
hij zijn toevlucht onder een huisje in het bos. Hier gaat hij
nooit meer weg! Maar de bewoner van dit huis, Beuk de
Houthakker, is hier niet blij mee. Dit is haar eigendom. Die
muis moet weg, koste wat kost. Als ook Uil de uil om de
hoek komt kijken, is de chaos compleet.

KIM VAN ZEBEN THEATERPRODUCTIES
Sinds 2017 maakt Kim van Zeben met
haar gezelschap jeugdvoorstellingen
waarin verschillende disciplines op hoog
niveau worden ingezet: poppenspel, acteren, musiceren, zingen en mime.
Ze stelt onderwerpen centraal die herkenbaar zijn voor kinderen en die rechtstreeks raken aan hun verbeeldingswereld. Eerder maakte zij samen met
regisseur Marije Gubbels de succesvolle
muziektheatervoorstellingen
Eendje
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(6+) over anders zijn en De hond die
licht gaf (6+) over omgaan met verlies.
Na twee voorstellingen waarin tekst
vooral de boventoon voerde, slaat Kim
met Beuk! weer een nieuw pad in. Beuk!
is een fysieke beeldende voorstelling,
met een grote rol voor het geluidsdecor
en daarnaast ook live muziek. In Beuk!
werkt Kim voor het eerst samen met regisseur Bram de Goeij. Zijn kracht ligt in

“Met veel vakmanschap vertelt Van Zeben een
belangrijk verhaal met een aantal evidente referenties
naar deze tijd (...) “Eendje” is een ode aan de
outsider, een viering van het vreemde. En tegelijkertijd
een schreeuw om vriendschap.”
- Parool

Beuk, Sjef en Uil raken steeds meer verstrikt in hun strijd om
het bos. Maar van wie is dat bos nu eigenlijk echt?
het maken van verleidelijk theater waarin actie, plezier en emotionele diepgang
hand in hand gaan. In zijn voorstellingen
gaan de dingen net even anders dan
verwacht. De spannende, niet kinderachtige verhalen zijn invoelbaar voor
jong en oud. Hij maakte eerder o.a. de
succesvolle jeugdvoorstellingen AaiPet
(winnaar Zilveren Krekel) bij BonteHond
en Glimp (winnaar Young Audience Music Awards) bij Oorkaan.

“Van Zeben schreef haar voorstelling samen met Marije
Gubbels die ook regisseerde. Het is een prachtig, subtiel gelaagd verhaal geworden waarin ze talloze rollen
speelt, veelal met poppen. (…) Warm aanbevolen.”
- Scènes

Beuk! is een familievoorstelling van Kim van Zeben Theaterproducties voor iedereen vanaf 4 jaar. Geïnspireerd door
groepen als Alex d’Electrique, Waardenberg en de Jong en
Monthy Python wordt de voorstelling slapstick op hoog niveau, veel gooi- en smijtwerk, de dingen mógen kapot, alles mág vies worden. De makers willen een lans breken voor
theater waarin er weer ruimte is voor imperfectie, als reactie
op de vertrutting waarin kinderen voor van alles behoed
moeten worden. Beuk! is een fysieke rollercoaster waarin
het publiek wordt meegesleept in een cartoonachtige wereld, vol spectaculaire achtervolgingen, slapstick gevechten en komische valpartijen.

Concept en tekst: Kim van Zeben en Bram de Goeij
Regie: Bram de Goeij
Compositie: Simon de Boer
Spel: Kim van Zeben en Rogier in ’t Hout
Toneelbeeld: Hester Jolink

“Het idee dat we als mens
eigenaar zijn van de natuur
en dat de natuur er is om
ons te dienen – is een puur
Westers idee. (…) Zolang
we vinden dat de planeet
van ons is, zal er geen
duurzame toekomst zijn.”
- Matthijs Scholten, Filosoof en ecoloog

Jeugdtheater

Februari t/m mei 2024

Vlakke vloer
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4+
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HOUSE OF NOUWS
SPEELT IN SEIZOEN 2023-2024

PING WIN 3+
Alles wordt een Ping Win. Of zie jij wat anders?

Ping Win is een voorstelling over verandering voor peuters,
kleuters en hun volwassenen. Ping Win leeft in een zwart wit
wereld waarin alles pinguïn wordt. Zelfs de vuilnisbak lijkt
ineens een snaveltje te hebben. Dan sluipt er plots iets
kleurrijks in dit zwart witte leven.

House of Nouws maakt feestelijk ontregelend werk vol humor in een bonte
stijl. De verhalen zijn absurd, de beelden
groot en het spel is smeuïg.
House of Nouws is een artistieke kern
van generatiegenoten en een beproefd
samenwerkingsverband. Sanne Nouws
is artistiek leider en vaste regisseur van
House of Nouws. Scenografen Liesje
Knobel en Sanne Lips, lichtontwerper

Wilfred Loopstra en mimespeler Nina
Fokker vormen de artistieke kern. Ze
vinden elkaar in een idealistisch geloof
in de kracht van het theater, en werken
collectief en interdisciplinair.
Sanne maakte haar regiedebuut in
het jeugdtheater met Goed Kwaad
voor 6+ bij theater Artemis. Ze won de
Jeugdtheaterpitch 2014 van Stip theaterproducties voor haar plan voor de

lovend ontvangen voorstelling Hendrik
IV (ongeschikt voor kinderen) voor 8+.
Daarna richtte ze House of Nouws op,
gevestigd in Tilburg. Sinds 2021 wordt
House of Nouws structureel gesubsidieerd door Fonds Podiumkunsten,
Provincie Noord-Brabant en Gemeente
Tilburg. In samenwerking met De Verkadefabriek maakte het gezelschap haar
eerste productie onder eigen vlag: Een
feest om te janken voor 4+.

“Podiumpoëzie voor
iedereen vanaf drie:
Met Ping Win maken
we Kunst voor de
allerkleinsten.”
- House of Nouws

De kinderen krijgen na afloop een aantal herkenbare geometrische vormen uit de voorstelling mee. In de klas of
thuis brengen zij met hun eigen verbeelding en knutselexpertise de vormen tot leven. Met dezelfde vormen ontstaan
steeds weer nieuwe werelden. De figuren kunnen zo eindeloos veranderen.

Jeugdtheater

“Een ludiek en stevig pleidooi om je hoofd af en toe
leeg te maken.”
40

- Volkskrant

“Een eigentijds en verfrissend relaas over de lol van
waanzin, jezelf redden en je niet bang laten maken.”
- Theaterkrant

Regie: Sanne Nouws
Acteurs: Femke Arnouts en Bryan Atmopawiro
Compositie en muziek: Daniël van Loenen
Toneelbeeld: Sanne Lips en Liesje Knobel

Oktober t/m december 2023

Vlakke vloer
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OVER HOUSE OF NOUWS

Alles verandert de hele tijd. Jij ook. Zodra je ter wereld
komt, begin je er al mee. Dag of nacht, lente of herfst, rustig of druk. En dan veranderen ze ineens de spelregels. Je
krijgt een broertje of zusje of je moet ineens de hele dag
naar school. Het kan als peuter of kleuter allemaal behoorlijk ingewikkeld zijn. Verander jij mee? Of verandert alleen
de rest? Een voorstelling met primaire vormen en kleuren,
speciaal gemaakt voor onze allerjongste doelgroep. Een
voorstelling waarin de beeldtaal belangrijker is dan de gesproken taal en daardoor ook te begrijpen voor anderstaligen.
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