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De Warme Winkel sluit de zomer met een klapper af!
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De Warme Winkel sluit de zomer met een klapper af: we spelen
een ware theatertriatlon van drie voorstellingen die in 16 dagen
liefst 16 keer spelen. Én zijn met maar liefst drie voorstellingen
geselecteerd voor het Nederlands en het Vlaams Theater Festival.
Van Viva la naturisteracion hebben we per ongeluk het decor
weggegooid dus dat gaan we komend seizoen weer bij elkaar
scharrelen en die spelen we op het Theater Festival van 2013 in
het Vondelpark. Alma staat dit keer (op 3 september) in de oude
zaal (sexy!) van de Stadsschouwburg en San Francisco is naast de
theaterfestivals in Antwerpen en Amsterdam ook nog (vanaf
morgen!) in Rotterdam en Groningen te zien. Evenals
Luitenantenduetten overigens: de twee guerrillero’s van de hoge
kunsten zijn nog lang niet uitgevochten en hebben weer twee
prachtige schuilkelders gevonden, zij strijden nog steeds voor een

ALMA

vrijwillige bijdrage.
Überlaatste kans
Mocht je dit alles al gezien hebben, kom dan naar ons
DeWarmeWinkelseizoenskickoffstartschotchampagnedansfeestje

geselecteerd voor het
Theater Festival

op 3 september (ja een maandag!) in de Stadsschouwburg. Hein
Werkgaard Draait is vanaf 22.30u van de partij.
En dan zouden we bijna nog vergeten dat 1 augustus jongstleden
onze aanvraag bij het Fonds Podiumkunsten werd gehonoreerd,
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Maandag 3 september 2012
20:30 Grote zaal
Stadsschouwburg
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waar we natuurlijk ontzettend verheugd over zijn. Hoewel deze

Amsterdam

ronde reeds aangekondigd was als slachtpartij waren we toch nog
geschokt over de inspirerende collega's die hun subsidie zagen
sneuvelen. In dit verschraalde landschap zullen wij met pijn, met
poëzie, plezier en passie en vol overgave voor u blijven spelen. Op
een schuimend jaar vol poëtisch aksietoneel!

kaarten: www.tf.nl
na afloop: Feest!
22:30 in de foyer van de
Stadsschouwburg

Lees alles over de zomerfestivals & De Warme Winkel hier!
Hein Werkgaard Draait!

Luitenantenduetten
Een moedige ode aan de
hoge kunst - NRC

Het is oorlog. Twee

San
Francisco

Alma

geselecteerd voor het
Vlaams Theaterfestival

geselecteerd voor het
Nederlands Theater
Festival

Het ultieme statement over

Een indrukwekkend feest

de crisis - Het Parool

dat ontaardt in een

luitenanten. Kunst en cultuur

regelrechte gangbang met

liggen onder vuur.

Met San Francisco rekent De

een soundtrack van

Verschanst in een betonnen

Warme Winkel af met die hele

Duitstalige popsongs - De

biotoop broeden zij op

kutrecessie. Ondergedoken in

Volkskrant

verdediging. Er wordt

de geliefde en beschimpte

geciteerd en gegrabbeld uit

grachtengordel bieden Mara

Quote uit het juryrapport:

proza, poëzie, muziek en

van Vlijmen en Vincent

"Een prachtige verbeelding

beeldende kunst. Van

Rietveld een poëtische uitweg

van het erotische grondmotief

Lucebert tot Mondriaan, van

uit de crisis.

van álle kunsten, grenzeloze

Schubert tot Thomas Mann.

San Francisco is een viering

begeerte die aan de

van de menselijke

schoonheid voorbijgaat en

30, 31 augustus & 1

verbeeldingkracht en breekt

juist de tragiek ervan tot

september, O.T.

met alle theaterwetten.

uitdrukking brengt. De kracht

Zomerfestival, Rotterdam
5 & 6 september, i.s.m. Grand

is dat de speelsheid van de
24 & 25 augustus, O.T.

vorm, de ernst van de inhoud

Zomerfestival, Rotterdam

ervaarbaar maakt, het plezier

Theatre, Groningen
Trailer

in het spelen doet beseffen
26, 27 & 28 augustus,
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dat er echt iets op het spel

Pagina 2 van 3

summer of '12

16-01-18 15(01

Luitenanantenduetten

Vlaams Theaterfestival,

staat."

Antwerpen (uitverkocht)
maandag 3 september op
2 & 4 september, Nederlands

het Theater Festival

Theater Festival, Amsterdam

20:30, grote zaal

i.h.k.v. de Vlaamse Keuze

Stadsschouwburg
Amsterdam

7 & 8 september, i.s.m. Grand
Theatre, Groningen

na afloop: feest in de foyer
vanaf 22:30

Trailer San Francisco

DJ duo Hein Werkgaard
Draait
voor kaarten: www.tf.nl
Trailer Alma
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