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Honderd jaar geleden zaten Gavrilo Princip, Nedeljko Cabrinovic en Trifko
Grabez in zonnig Belgrado hun plannen uit te broeden om de Habsburgse
troonopvolger Franz Ferdinand om te leggen. Honderd jaar later broedt het
volledige Warme Winkel-kwartet versterkt met oa Maria Kraakman op een
voorstelling over dit kantelpunt in de geschiedenis. Beide gebeurtenissen zijn
gepland voor eind juni. De eerste was zeer succesvol, de tweede onderzoekt
de levensvatbaarheid van anarchie als samenlevingsvorm, de rekbaarheid van
zelfbeschikking en de waarde van herdenken.
Bent u arm of oud?
Tot ons grote genoegen is de voorstelling ‘Gavrilo Princip’ geselecteerd door
‘Stadspas’ wat inhoudt dat je voor € 2,50 (!) kan komen kijken in plaats van
€27,50. Kijk hier of je in aanmerking komt.
Filmmakerij
Onze repetities verplaatsen zich deze week van Het Domijn in Weesp naar een
triple A locatie aan het Leidseplein. Ook daar zullen de geesten van David
Lynch en Kropotkin ons wel opjagen tot we onze locatie betrekken: de Van
Gendthallen bij Roest Amsterdam op Oostenburgereiland.
https://us4.campaign-archive.com/?u=6e9024ec9e003a1dd8ec8fea7&id=acbd14c2c2
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Voor de fans: een andere inspiratiebron is onze eigen voorstelling
Jandergrauwnd, ook nu proberen we weer middels filmmakerij de thema’s te
ontwarren, op te poetsen en over het voetlicht te bonjouren.
Speeldata
19 juni (try-out) 21.00 uur
20 juni (PREMIERE) 21.00 uur
21 juni 21.00 uur
25 juni 21.00 uur
26 juni 21.00 uur
27 juni 23.59 uur
Kaarten zijn online en telefonisch te bestellen via het Holland Festival.
P.S. Stuur al je Zwitserse vrienden volgende week naar het Aufwirleben festival
in Bern waar wij ‘San Francisco’ en ‘We Are Your Friends’ in het Engels te
berde brengen, avec Schwitserdütszche Untertilteln natürlich.
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