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Já hoor, die grijze stoelen zijn al bezet voor onze première!
Je moet echt nu komen, want het is juridisch niet mogelijk de voorstelling te hernemen, dus wachten op
het Theaterfestival heeft totaal geen zin. Snel bestellen loont dus. Deze week spelen we van woensdag
tot en met zaterdag in de Stadsschouwburg Amsterdam, en wel aan de voorkant, met ons magnum opus
DWW speelt DWW.

Iedereen die de recensies gelezen heeft, weet inmiddels dat de voorstelling handelt rond de vraag 'wat is
van wie?'. Wat is eigendom en moet dat er wel zijn? Als je komt kijken, zul je zien dat we onszelf tekort
om het als zodanig samen te vatten, maar het verantwoordt wel ons UITVOUWPROGRAMMA:
plagiaat komt naar je toe in oktober.
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We hebben ons niet alleen een magnum opus toegeëigend, ook het aura van de gelauwerde acteur bleek
vacant.
Hierboven zie je de DWW acteurs als hun favoriete Louis en Theo d'Or winnaar afgebeeld. De eerste
lezer die alle drie de originele acteurs weet te noemen die deze eer ten deel is gevallen, krijgt twee
vrijkaarten voor de première. Reply op deze mail met je antwoord!

Neem vervolgens wel je portemonnee mee, want op de première zullen deze werken worden geveild en
aangezien kunst niet alleen is wat je ziet, maar ook het verhaal erachter, verwachten wij een spannende
biedingsstrijd. Goed om te weten voor u gaat pinnen; bij bedragen boven de €500,-, valt zowel het
eigendomsrecht als het gebruikersrecht aan de koper toe, bij bedragen daaronder alleen het
eigendomsrecht. In dat laatste geval is in overleg alles mogelijk, maar worden de werken in principe door
Stichting De Warme Winkel beheerd en is er dus sprake van verkapte sponsoring, waar we ook heel blij
mee zijn.

Zaterdag, na onze laatste voorstelling in Amsterdam, geven we een volstrekt origineel feestje met
Eddie the Eagle:

WHITE SENSATION
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De locatie is illegaal en dus geheim, dus koop je kaartje hier en je krijgt een mailtje over waar je moet
zijn. Met je voorstellingskaart krijg je een gratis drankje (dus als je slim bent, vraag je alle oma's na afloop
om hun entreebewijs, niet doorvertellen).

Daarna is het fysieke noodzaak dat we even rust houden. Maar niet getreurd; je kan in Noorwegen of
Utrecht de naakte waarheid zien in onze coproductie met Wunderbaum: PRIVACY.

DWWuppertal for life,

Kuss
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