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Kaboom baby:
We spelen 6 keer op het Holland Festival met onze nieuwe creatie Gavrilo Princip! Op
20 juni is de "wereldpremière" in de Van Gendthallen in Amsterdam.
Op de dag af 100 jaar na de moord op Franz Ferdinand brengen wij de ultieme
ceremoniële-herdenkings-jubileumvoorstelling. Over een klein mannetje met een dun
snorretje, over het banale toeval waardoor Gavrilo de gelegenheid kreeg de Habsburgse
troonopvolger te doden, over een wereld die op het punt staat te verdwijnen, over de
machtige hand van het toeval en over het recht in eigen handen nemen.
Laat je niet aftroeven, je kunt nu al kaarten bestellen. Sterker nog, naar verwachting is het
eind maart UITVERKOCHT. Zet je tickets voor Rio op Marktplaats en boek dus schnell
HIER >>>
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Gavrilo Princip

Stroganoff

Waar jullie NIET allemaal heen kunnen, want het speelt slechts 8 x voor 45 man exclusief
in Utrecht: de allereerste modderfokking solo van De Warme Winkel. Jeroen 'focuspuller' De Man werkt aan Stroganoff samen met Mara 'eindregie' van Vlijmen.
Een culinaire solo over de rijkste familie van Rusland, over de verpaupering van het eens zo
exquise gerecht Boeuf Stroganoff, over de gescheidenis van de dynastie, over de meest
belangrijke familieleden, over de mythes en waarheden.
Vanaf 19 maart in de Ridderzaal van het Maltezerhuis van de Orde van Malta
(Nieuwegracht 14) in Utrecht. Deze gaat hard lopen dus koop je kaartje (via
Stadsschouwburg Utrecht) HIER >>>

En voor diegenen die het gemist hebben: je kunt aankomende weken ook nog naar onze
pareltjes San Francisco en Luitenantenduetten in Utrecht, Amsterdam of Bern.
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Doei en tot snel,
De Warme Winkel.
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