Jandergrouwnd in première
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Jandergrouwnd gaat over een dikke week al in première.
We brengen jullie wodkakunst en kringlooppoëzie
begeleid door Sovjet Pop Art en bezetten natuurlijk weer
een hele bijzondere locatie: uw lokale kringloopwinkel!
De Warme Winkel dompelt zich voor Jandergrouwnd,
samen met coproductiepartner Toneelgroep Oostpool,
onder in de illegale kunstscene in het Moskou van de
jaren ´70 en ´80. In klamme keldertjes en doorrookte
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keukentjes kwamen schrijvers, dichters, schilders en
ander uitschot bijeen om hun werk te tonen, voor te
dragen, te bespreken maar vooral om ongelofelijk veel te
zuipen. De censuur zorgde ervoor dat de kans op
publicatie in eigen land nihil was en dus konden de
kunstenaars, die verdwenen met de perestrojka, alleen
maar dromen van een uitgave in het buitenland.
Met alles wat voor handen is in de kringloopwinkels
(schemerlampen, gezichtsbruiners, tweedehands truien)
hoopt De Warme Winkel de schoonheid van deze
vergeten kunst te tonen en de verlepte talentvolle
kunstenaars aan de vergetelheid te ontrekken, terwijl zij
zichzelf de vraag stelt welke waarde kunst heeft als ze
haar publiek niet kan bereiken.
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Speellijst
Jandergrouwnd
31/10 - 3/11 Groningen
(i.s.m. Grand Theatre
Groningen)
7/11 - 10/11 Utrecht (i.s.m.
Theater Kikker)
14/11 - 17/11 Den Haag
(i.s.m. Theater aan het Spui)
21/11 - 24/11 Leuven (i.s.m.
STUK/30CC)
28/11 - 1/12 Rotterdam (i.s.m.
Schouwburg Rotterdam)

Jandergrouwnd is vanaf 31 oktober te zien in:
Groningen, Utrecht, Den Haag, Leuven (Be),
Rotterdam, Arnhem en Amsterdam. Het belooft een
waar feest te worden dus we hopen ergens met u te
proosten op Jandergrouwnd!
Lees alles wat u nog wilt weten over Jandergrouwnd hier!
Ps. Heeft u al kennis gemaakt met Rob, hij staat op onze
poster en woont op het Beursplein in Amsterdam, als u
hem ziet doet u hem dan onze warme groeten?
Graag tot ziens bij Jandergrouwnd!
De Warme Winkel

5/12 - 8/12 Arnhem (i.s.m. Tg
Oostpool)
12/12 - 15/12 en 19/12 21/12 Amsterdam (i.s.m.
Frascati)
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