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De Warme Winkel

Mega veel nieuwe plannen!
2013 is van start gegaan. We hebben het oude
jaar afgesloten met een heftige, maar volstrekt
unieke kringlooptournee van Jandergrouwnd. Tof dat
jullie met zo velen zijn komen kijken. Vanaf januari
hebben wij ons genesteld in de stad Utrecht en we
gaan er met jullie een fantastische vier jaar van
maken! Want ja: we krijgen vanaf heden structureel
middelen van overheden, fondsen en mecenassen,
om lokaal, regionaal, nationaal en internationaal
snoeihard te gaan rocken! Onze
overvolle planning belooft een hoop goeds en als
trouwe fans geven we jullie graag alvast een kijkje in
onze keuken!

Villa Europa:
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De überlaatste reprise van de voorstelling Villa
Europa, geïnspireerd op de autobiografie die Stefan
Zweig kort voor hij zelfmoord pleegde schreef, gaat van
start. Heb jij de voorstelling gemist of wil je ons nog een
keer in actie zien? Van 22 januari t/m 28 februari maken
we een theatertour door Nederland en begroeten we je
graag in één van de volgende theaters:
Op de websites van de betreffende theaters kun je
kaartjes kopen.
Jandergrouwnd

Villa Europa

Dinsdag 22 januari

CC Maasmechelen

Donderdag 24 januari

Schouwburg Amstelveen

Vrijdag 25 januari

Theater aan de Slinger
(Houten)

Woensdag 30 januari

De Harmonie (Leeuwarden)

Vrijdag 1 februari

LUX (Nijmegen)

Woensdag 6 februari

De Lawei (Drachten)

Vrijdag 8 februari

Concordia (Enschede)

Donderdag 21 en vrijdag

Trailer Villa
Europa

22 februari
Donderdag 28 februari

Theater Antigone (Kortrijk)
Plaza Futura (Eindhoven)

Vruchtvlees:
Samen met Toneelgezelschap Dood Paard maakt De
Warme Winkel in het voorjaar van 2013 een nieuwe

Vruchtvlees

San Francisco

voorstelling onder de voorlopige werktitel Vruchtvlees.
We gaan urban indoor farmen! In leegstaande kantoor
panden zullen we zelf groenten, planten en kruiden
verbouwen. De plant dient als metafoor van het
verlangen van de mens om zich te ontplooien. Via de
wereld van de plantkunde zullen we proberen de wereld
van de mensen te verklaren. Een woekerplant als
beleggingsadviseur, een exoot als agressieve immigrant
of liever die bijzondere asielzoeker die we op
de Europese akker een handje moeten helpen? Vanaf
begin april zal de locatievoorstelling te zien zijn in
Amsterdam (in samenwerking met Frascati) en in mei op
Festival Spring in Utrecht.
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En verder:

Poëten en Bandieten

In de zomermaanden komen er nog een aantal classics
voorbij. Tevens gaat De Warme Winkel dit jaar weer de
grens over onder andere met onze crisis komedie San
Francisco. In november hebben we nog een
ander spannend Internationaal project gepland en we
gaan inbreken bij een van Neerlands grootste
theatergezelschappen... Oh en Ward is ook nog met iets
top secret bezig!
Genoeg op de planning, dus pak die agenda
erbij. We houden jullie natuurlijk op de hoogte en
zien jullie graag, snel!

Veel Warme Groetjes,
De Warme Winkel
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