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Hee Vin,
Even een mailtje in het kader van ons ‘doorlopend gesprek inzake eﬀectieve publiciteit’:
Ik vind dat we met die laatste facebookpost echt een ondergrens hebben bereikt.
Stel je even voor: Mark Rutte gaat op Facebook een mailtje van een kiezer voorlezen die zo blij is
dat vluchtelingen in de zuidelijke Levant worden opgevangen; Daley Blind leest een sms van zn
moeder voor dat zij hem wél goed vond spelen voordat ie in de 20e minuut gewisseld werd; Pfizer
twittert dickpic van blije Viagra-slikker.
Sorry, wat mij betreft is het voorlezen van publieksreacties als publicitair middel AUS DEM BÖSE.
We zijn toch geen amateurgezelschap?
"Wat een prachtige voorstelling vanavond in Leiden” Please!
Daarbij komt het over alsof het de enige positieve noot is die er over Majakovski/Oktober te
zeggen valt. Kom op zeg.
Wanneer zie je nou een door paukenslagen vergezelde necrofiele happening in de schouwburg?
Majakovski/Oktober zien is als het vinden van oude naaktfoto’s van je ouders, het is het perverse
mapje in ons oeuvre dat elke fan gezien moet hebben, dat moet je zeggen op Facebook!
Soit, zand erover. Privacy in Parijs was hartstikke leuk, er werd echt veel gelachen, en ik heb zelfs
iemand een handbeweging naar zijn ooghoek zien maken tijdens mijn monoloog. Verder niemand
gesproken. Maar Wine werd de volgende dag bij de apotheek aangesproken door iemand die
helemaal geraakt was, echt aangedaan zei ze. En Snider had een leuke reactie op Instagram,
wacht, ik stuur hem mee; https://www.instagram.com/p/BbzsVN5HSOi/
Enfin, als de recensies er zijn (Libération!) stuur ik ze door, kunnen we een lekker profi nieuwsbrief
maken.
Voor jullie héél veel plezier in Alkmaar en Leuven deze week! Ik kom 6, 7 of 8 dec in Amsterdam nog
een keer kijken, als de Sint het land uit is en ik weer terug.
Kusjes uit Toulouse (vier keer uitverkocht)!
Ward
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