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"Buitensporig mooie performance."
- de Volkskrant

---->> Trailer Poëten & Bandieten

Jawel, laatste kans (!) drie topstukken van De Warme Winkel.
Voor sneeuw hoef je niet naar Sotsji. Vanavond, op 5 februari, starten we in de Stadsschouwburg van
Utrecht met de remake van een van onze lievelings: Poëten & Bandieten. Dit stuk uit onze Rusland
reeks gaat over de boksende dichter Boris Ryzhy, over het grauwwe Rusland in de jaren '90, over de
onmogelijkheid een Rus te begrijpen en natuurlijk over zelfmoord. In februari en maart touren we in
onderbroeken vol met nepsneeuw langs: Rotterdam, Breda, Drachten, Den Haag, Amsterdam, Groningen,
Antwerpen en Maastricht.
In maart spelen we twee van onze fameuze onderduikvoorstellingen in Utrecht en Amsterdam. Twee
duetten, twee spannende locaties, twee keer underground in het kwadraat. In San Francisco lossen we
de crisis op en met Luitenantenduetten wapenen we ons tegen de barbaren. Wees er op tijd bij als je
met ons ondergronds wilt gaan, want de capaciteit is klein en de toeloop groot.

San Francisco.
"Door alleen maar te suggereren maakt De
Warme Winkel misschien wel het ultieme
statement over de crisis. Meer dan
verbeeldingskracht en relativering zijn niet
nodig." - Parool

Luitenantenduetten.
"Even wint schoonheid het van oorlog. [...] Een
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samenhangend geheel met een ontroerende
apotheose." "Een onverwachte, adembenemende
wending, een moedige ode aan de hogere kunst."
- NRC Handelsblad

Vooruitblik:
De afgelopen jaren zijn er al twee Warme Winkel solo's in de voorbereidende fase gesneuveld. Zal het
Jeroen De Man wel lukken? 20 maart gaat Stroganoff in première, een culinaire locatie performance
over een van Ruslands machtigste dynastieën. Let op, exclusief in Utrecht!

“Never. I will never do anything for Russia. I have nothing to do with Russia. Russia is not my past, it’s
not my present and it certainly will not be my future.”

Wij verwelkomen u graag en groeten u,
namens Jeroen, Mara, Vincent, Ward, Marjo, Anniek, Marloes, Carry, Floortje, HP, Sophie, Prem,
Siemen, Miguel, Nataliya, Natasja, Natalja, Irina, Euvgeni, Dimitri, Dina, Bo, Marien en Rikus
De Warme Winkel

ps. wordt Facebookvriend voor je dagelijkse DWW-shot
pps. adopteer een rekwisiet om bij de koffieautomaat te kunnen zeggen dat je aan crowdfunding doet
ppps. volle wasmand, klik hier
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