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Translate

Wow, zelden zoveel mensen bier zien drinken in (of uit?) ons decor, een
week vóór onze première (deze vrijdag).
Zaterdag j.l. was nl. de vernissage van de tentoonstelling (slash ons
decor) in Galerie Vriend van Bavink, gecreëerd en gecureerd door JAN
BROKOF, straight from Berlin (Duitsland), wiens vriendin MARIANA
SENNE DOS SANTOS (Brazilië) meespeelt in onze nieuwe voorstelling
EXOOT - tropical healing.
JAHA KOO (Zuid Korea) voorzag de avond van dikke beats door die
ubergeile speakertjes van MIGUEL RODRIGUEZ (yep, Spanje). De
ledlampjes van VARJA KLOSSE (Rusland) misstonden de ruimte
overigens ook niet.
JOACHIM ROBBRECHT (België) buigt zich de komende dagen over zijn
laatste tekstwijzigingen en regieaanwijzingen zodat EMO WEEMHOFF (ja
familie van) het camerawerk soepeltjes kan overdragen aan SHINJI OTANI
(Japan)
Al met al een hele post-koloniale bedoeling, en dan heb ik de outfits van
RAKI FERNANDEZ (Spaanse uit Berlijn) nog niet eens genoemd.
Maar we moesten ook wat bloed van eigen bodem inzetten (toekomstige
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subsidievoorwaarden?) dus WARD WEEMHOFF is ook weer tekst aan het
leren, FLORIS VERMIST draait aan 1000 knopjes, HP HULSCHER heeft de
waterval (sick!) aangelegd en YVONNE GUIS is onze hosselaar (productie)
in postcodegebied 1012 en ver daarbuiten. NINA AALDERS is dramaturk
(één paspoort), MARIEN JONGEWAARD is leverancier van advies en
artistiek geweten. LENA MEIJER doet de ondertiteling want deze
voorstelling

is

MULTILANGUAL,

er

wordt

meer

Buitenlands

dan

Nederlands gesproken dus als je principieel geen Engels meer
consumeert sinds de Brexit, stuur dan toch tenminste je vrienden met een
DUBBEL PASPOORT.
In deze coproductie met stg. Showmachine van schrijver en regisseur
Joachim Robbrecht gaan we het hebben over De Ander/Het Vreemde/De
Tropen als projectie scherm van onze Verdorven Verlangens, Diepste
Angsten en Eindeloze Hoop.
De evenaar loopt vanaf 22 maart over de GELDERSE KADE 30.
Hier zullen Ward en Mariana tot

22 april tectonisch om elkaar heen

cirkelen van woensdag t/m zaterdag. Aanvang 20.30.
Your ticket to the tropics koop je hier.
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