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Merel Severs & Theater a/d Rijn

TRY NOT TO KNOW WHAT YOU KNOW
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
		
Contact:

16+
Theater a/d Rijn
19 t/m 22 oktober 2022 Theater a/d Rijn,
speelperiode overige locaties voorjaar 2023
info@theateraanderijn.nl

Vechtfilms met Jean Claude van Damme, Bruce Lee of Sylvester Stallone. Eenlingen die de wereld met spierkracht,
strijdlust en klappen een veiligere plek maakten. Wie
wilde vroeger niet zo’n held zijn? Dergelijke films tonen
avontuurlijke en sterke mannen naast bloedmooie en
sexy vrouwen en wekken zowel een groot verlangen
(held te zijn) als een grote afkeer (tegen de beperkte
beeldvorming) op. In Try Not To Know What You Know
stappen Merel Severs en Milou van Duijnhoven een zelfgebouwde arena in en onderzoeken zowel het verlangen
als de afkeer. Een ode aan een nieuwe, zoekende en falende vorm van heldendom in een indrukwekkende fysieke
theaterperformance.
Beeld: Lisa Schamlé

SOULCYPHER HIPHOPFESTIVAL
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

12+
Theater a/d Rijn en Musis Arnhem
11 t/m 13 november 2022
info@theateraanderijn.nl

Choreograaf Ruben Chi organiseert met zijn crew de 10e editie van het Arnhemse hiphopfestival SoulCypher. Aanstormend en gevestigd danstalent nemen het tegen elkaar op
in energieke dansbattles. Zo showcasen ze de kracht en essentie van hiphopculture in
het hart van Arnhem. Het hele weekend vinden er in Theater a/d Rijn en Musis Arnhem
verschillende dansbattles en performances plaats.

Beeld: Juliette de Groot

Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck

ALLES WAT THEATER IS
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

12+
Klaslokaal, aula of gymzaal
oktober-november 2022, februari-maart 2023
sara@toneelgroepoostpool.nl / bemiddeling@sonnevanck.nl

Twee acteurs spelen een voorstelling over het maken van theater en over het spelen van
een rol. Wie ben je in het echt en hoe bepaalt dat welke rollen je speelt als acteur? Kunnen
we altijd alles zijn wat we willen of zitten er grenzen aan de verbeelding van een publiek?
Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck

FILTER
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

12+
Theatertrailer op het schoolplein
september-december 2022
sara@toneelgroepoostpool.nl / bemiddeling@sonnevanck.nl

Filter is een voorstelling over de druk van social media versus de realiteit. Over de
drang altijd uitsluitend het beste van jezelf te willen laten zien. Als ALLES maakbaar is
geworden en je je toch nog slecht en lelijk voelt, is dat dan je eigen schuld?
Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck

EL MEKTOUB
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

14+
Theatertrailer op het schoolplein
februari-juni 2023
sara@toneelgroepoostpool.nl / bemiddeling@sonnevanck.nl

El Mektoub gaat over jongeren die zich niet langer willen neerleggen bij hun positie in
de wereld en een radicale poging doen om met hun lot te breken. Over de vrijheid in het
maken van je keuzes en de kansen die je hebt wanneer het geluk nooit aan jouw zijde
lijkt te staan. Zijn we echt zo vrij om uit het leven te halen wat we maar willen, of wordt
ons lot hoe dan ook bepaald door waar we vandaan komen?

Beeld: Marijke de Gruyter
en Nicolien de Jong

Toneelgroep Oostpool

WOLFGANG, HET WONDERJONG
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

12+
In het theater
december 2022-maart 2023
sara@toneelgroepoostpool.nl

Het is echt geen pretje om een wonderkind te zijn. Wolfgang Amadeus Mozart kon als
kind muzikaal alles al: piano en viool spelen, componeren, zingen. Gepusht door zijn
strenge vader bereikte zijn muziek uiteindelijk miljoenen fans. Een sprankelende muziektheatervoorstelling vol rake noten, verfrissende waanzin, puberverlangens en hartstochtelijke vriendschappen.

Booi Kluiving, Feikes Huis & Theater a/d Rijn

SATISFACTORY
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
		
Contact:

14+
In het theater
13 en 14 april 2023 Theater a/d Rijn Arnhem
21 april 2023 LUX Nijmegen
info@theateraanderijn.nl

Whispering Wieke, LynnieZ & Amazing Ava willen meer volgers. Ze besluiten zich op te
geven voor de SatisFactory. Een stoomcursus die hen van compleet onbekende content
creators tot wereldberoemde influencers omtovert. Al snel komen ze erachter dat hoe
sensationeler ze zijn, hoe meer volgers ze aan zich verbinden. Langzaam zie je ze kapotgaan aan de content die ze zelf creëren.
SatisFactory is een voorstelling over het fenomeen van ASMR (Automated Sensory
Median Response). Je weet wel, dat tintelende gevoel wat je krijgt als je ziet hoe een
kaars platgedrukt wordt door een hydraulische pers. Of wanneer iemand kleine stukjes
zeep van een groot blok afsnijdt met een stanleymes.

