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Wat een heerlijk ouderwetse zomer.
De straaljagers van de NAVO scheren langs de oostgrenzen van ons continent; we
nemen extra veel cash mee op vakantie naar Griekenland; Guus Hiddink prutst met
het Nederlands elftal en Gavrilo Princip is geselecteerd voor het Theaterfestival van
BELGIE! Zó leuk! En uit het juryrapport bleek ook nog eens dat we een lustrum vieren:
"Nooit belerend, altijd verrassend, en niet toevallig voor de vijfde keer op rij op Het
Theaterfestival.”

Dus als je hem gemist hebt: begin september twee keer Kaaitheater, twee keer in le
bonbon d'Amsterdam.

foto: Sofie Knijff

Deze maand staat 100% in het teken van de jonge theatermaker voor
De Warme Winkel.
Volgende week gaat onze eerste hotshop voorstelling De Lady Macbeth van het
district Mtsensk in première. Goedgekeurd of begeleid door De Warme Winkel ga je
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de komende jaren jonge makers onder deze noemer zien opduiken.
'De lady’ is onder leiding van Jeroen op het RITS in Brussel gemaakt en verdient het
om door meer mensen gezien te worden. 24, 26, 27 en 28 juni zijn deze helden te
zien in Utrecht in De Paardenkathedraal en vanaf dan trekken zij door het land naar
oa Festival der AA, Theater Aan Zee, Boulevard en more to come.

foto: Floyd Koster

Eergisteren ging I USED TO LOVE TO LOOK AT THE OCEAN in première
(eindregie Vincent Rietveld) met de onvolprezen Joke Emmers (die je nog kent van
de vierde herneming van Villa Europa).
En komende week worden er maar liefst drie DWW projecten op de toneelacademie
Maastricht gelanceerd.
Mara regisseert de afstudeervoorstelling van de acteursopleiding: THE DREAMING
en Jeroen die van de performers: LA ISLA BONITA. Beiden spelen in Maastricht en
op het ITs. Ward werkt met een gemengde groep prettig gestoorden van het tweede
en derde jaar acteur, performer én vormgeving aan een vrije interpretatie van
FILOKTETES.
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En nog een leuk nieuwtje: volgend jaar spelen we Tanizaki.. in het FRANS! Als je dat
niet wilt missen moet je begin april 2016 mee naar Toulouse liften.
Bisou
La Magasin Chaud
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