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Lekker thuisblijven @ thuis
En de Volkskrantrecensie lezen over Florian's nieuwste éénpersoonspareltje: Yves
Saint Laurent. Want deze door the-one-and-only Ward gepolijste solo is alweer
uitverkocht deze avond. (Lekker makkelijk, Frascati 3 is met 40 man vol, duh.)

Lekker thuisblijven @ thuis
En je verheugen op maandag de 13e, want Florian's nieuwste éénpersoonspareltje,
door the-one-and-only Ward gepolijst, is alwéér uitverkocht deze avond. (Lekker
makkelijk, Frascati 3 is met 40 man vol, duh.)
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20:30 @ De Balie, Amsterdam.
Het tweede, nog diepgaandere en intiemere kijkje in de keuken van De Warme
Winkel, alwaar op dit moment 'Een oprechte ode aan de Ironie' wordt gekookt. De
mise-en-place staat klaar: expert en hoofdgast the one-and-only Eva Sancho
Rodriguez maakt puree van Ironie in de kunst en in de door Marieke de Zwaan
samengestelde playlist met materiaal van De Warme Winkel.

19.30 @ Under Pressure, ITA
In onze strijd om terrein terug te winnen op de commercie in de grote zaal, hebben
we jongere, nog sprankelendere collectieven onder druk gezet om ook de
schouwburg als strijdtoneel te overwegen. Met succes: waarschijnlijk gaan ze eraan
onderdoor, maar Nineties Productions en BOG (D'Artagnan, je weet toch...) sloegen
de handen ineen en vroegen the-one-and-only Vincent voor de eindregie van hun
Grote-Zaal-Debuut.

20.30 @ Paradiso, Amsterdam
Omdat de Volkskrant in november 'Vincent Rietveld gaat voor de Louis D'Or' als
"keerpunt" zag, waarmee het klimaat het theater in werd gebracht, mag Vincent in
Science Fictie komen vertellen over de bochten. Welke bochten? De bochten
waarin kunst zich moet wringen om dit wezensvreemde onderwerp zinnig te
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behandelen.

20.30 @ De Balie, Amsterdam
Het derde en laatste inkijkje in de keuken waar De Warme Winkel staat te koken.
Ditmaal met een focus op het stijlmiddel in de politiek, met een mise-en-place die
bestaat uit Micha Wertheim, Rokhaya Seck en try-outs van nog niet eerder
vertoonde scènes.

Lekker thuis @ thuis
Kaartjes kopen voor de hele straat en je hele familie voor 'Een oprechte ode aan de
Ironie'. Vanaf 11 maart door heel dat land.

In februari laten we je met rust. We zien je weer in maart!
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