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De Warme Winkel & Dood Paard maken Paradijs
"De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan
vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen
groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid
de grootste schade berokkenen." [Leonardo da Vinci]
Onze nieuwe voorstelling Paradijs gaat op 4 april in première. De voorstelling, waar
Jeroen en Vincent in te zien zullen zijn, is een samenwerking met Toneelgezelschap
Dood Paard. We bundelen onze krachten en bewerken dit keer geen toneeltekst,
boek of muziekstuk, maar... een akker! As we speak zijn we aan het 'urban-indoorfarmen' op een bijzondere locatie in de binnenstad van Amsterdam.
Wij halen de natuur in huis. Wij bouwen een tuin. Wij bemesten een leegstaand
kantoorpand. Wij zullen zien hoever we komen. Wij praten met mensen die er meer
van weten. Wij roeren het mycelium van Mark door koffiedik van de buren. Wij
leggen onze schaarse kennis bijeen. Wij testen de kleur van onze vingers. Wij zetten
stokken naast de jonge scheuten. Wij dieven en snoeien en wieden en wateren. Wij
maken een stuk. Zo maken wij ons stuk (voor jou). En zetten we ons schrap voor de
toekomst...
Een partnership met een ander gezelschap is altijd spannend en uitdagend, maar
met de samenwerking met Dood Paard gaat een lang gekoesterde wens in vervulling
en we herkennen ons in hun radicaliteit, engagement en spelplezier. Aan de
Sarphatistraat 53 in Amsterdam bezetten we nu dan ook samen de mediatheek van
het voormalig Theater Instituut Nederland (TIN) waar we onze tuin vormgeven en
onderhouden, terwijl we natuurlijk ook druk aan het repeteren zijn.
Als je alles én meer wilt weten over Paradijs en ons groeiproces letterlijk en
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figuurlijk wilt volgen, breng dan een bezoekje aan PARADIJS.NU! Je kunt daar
onze blog lezen, leuke filmpjes bekijken, je kaartjes kopen en genieten van:

-- DE LANGSTE TRAILER TER WERELD -(Pas op: verslavingsgevaar)

Actie, actie, actie!
Wil jij nog voor de première op 4 april Paradijs zien en een bezoek brengen aan
onze fantastische locatie? Koop dan nu als één van de eerste 100 je kaartje voor de
try out's op 29, 30 maart of 2, 3 april en wij planten een zaadje voor je op naam,
verzorgen met liefde jouw plantje zodat je het mee naar huis kan nemen na afloop
van de voorstelling. Wacht niet te lang en koop HIER vlug je kaartje(s)!

Paradijs is vanaf 29 maart te zien in Amsterdam aan de Sarphatistraat 53 en zal
daarna vanaf 20 mei onderdeel zijn van het SPRING Performing Arts Festival in
Utrecht waar we ook een leegstaand kantoorpand over zullen nemen.

Speellijst:
Amsterdam, Sarphatistraat 53, kaarten via Frascati
29 & 30 maart
2, 3, 4, 5, 6 april
9, 10, 11, 12, 13 april
16, 17, 18 april
Utrecht, City Campus Max: Europaplein 351-353, kaarten via SPRING
20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 mei
28, 29, 30, 31 mei, 1 juni

We zien jullie heel graag bij Paradijs in Amsterdam of Utrecht!
"Il faut cultiver son jardin"
PARADIJS
Warme Groet,
De Warme Winkel
Mara, Ward, Jeroen en Vincent
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