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Vrijdagnacht is het de 100ste verjaardag van de moord door Gavrilo Princip op Franz
Ferdinand én dat wordt grootst gevierd! Samen met Club Interbellum, Eddie The
Eagle Museum en PIPS:lab presenteren wij THE LAST WALTZ. Een groots
afscheidsfeest van een oude wereld voordat de nieuwe tijd begint. Het start om
21.30uur, om 23.59 uur begint onze voorstelling en het duurt.. tot de zon komt.
Het wordt een onstuimige avond vol ideologieën, propaganda en territoriumdrift.
Eten, drinken en dansen voordat het noodlot toeslaat; met performances van Thijs
Kleinpaste, Jan Dirk van der Burg, Dostojevski Fotografie Society en Saskia de
Jong. Schiet op de schietbaan je grootste vijanden aan flarden en vereeuwig jezelf
op het Eddie The Eagle Museum staatsieportret.
Welkom welkom welkom!
Adres: Amsterdam Roest, Jacob Bontiusplaats, 1018 PL, Amsterdam.
De entreekaart voor de voorstelling geeft je toegang tot THE LAST WALTZ
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Met veel geraas is onze monsterproductie Gavrilo Princip op het Holland festival in
première gegaan. Na het verschijnen van het Parool staat onze tussenstand op 19
sterren. Trouw heeft de eer de leukste quote te hebben geschreven: ‘gedurfd,
grotesk en disharmonisch’. Wij zijn trots dat deze grandioze bevalling zo’n stevige
baby heeft opgeleverd.
En we spelen nog deze week! Woensdag en donderdag om 21.00uur. Vrijdag om
23.59uur. Voor iedereen met de zacht g; 14, 15 en 16 augustus staat Gavrilo Princip
op het Theaterfestival Boulevard.
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Ter verheuging
Het nieuwe seizoen trappen we af met Achterkant, op het Nederlands
Theaterfestival. Het zal weer bloederig worden bij de kassa, dus houden we het
wederom zelf in de hand. Hou Facebook én deze nieuwsbrief in de gaten, dan weet
je wanneer ons mobieltje weer aangaat.
Voor iedereen die er niet meer bij past is er troost; later in het seizoen speelt
hetzelfde gouden duo haar lievelingsvoorstelling Luitenantenduetten. Uiteraard met
vrijwillige bijdrage ;-)
Een warme zomer toegewenst.
Copyright © 2014 De Warme Winkel, All rights reserved.
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