OPkomen (productie): najaar
SCHADUW (werktitel)
Met iconische figuren uit bekende en onbekende sprookjes maken we in deze korte productie een
zogenaamde montagevoorstelling. Waarbij de zelfgemaakte scènes aan elkaar gemonteerd
worden en zodoende de voorstelling creëren.
In SCHADUW ontmoeten we bekende sprookjesfiguren als Pinokkio, Quasimodo, Doornroosje,
het witte konijn van Alice in Wonderland, de rattenvanger van Hamelen, Repelsteeltje om er maar
een paar te noemen. Deze personages maken we niet zoetsappig zoals in de Disney-films, maar
eerder duister en mysterieus zoals bij Grimm. Het zijn kleine en grote criminelen met bijzondere
drijfveren.
Op basis van deze iconische sprookjesfiguren ontstaat er fysiek materiaal, teksten en scènes. We
onderzoeken wat deze figuren heeft gedreven tot het plegen van hun daad. Met luchtige humor
gaan we deze iconen te lijf en komen tot een voorstelling waarmee wij ons publiek zeker gaan
vermaken.
Het resultaat is een mix van confessies en daden waarin sprookjesfiguren juist heel menselijk
worden. Ga mee op een associatieve sprookachtige reis vol vreemde ontmoetingen.
Gabby Bakker studeerde aan de HKU en de HKA (Acteren en Zang) en is al vele jaren in het
theater werkzaam. Zij speelt bij uiteenlopende (muziek)theatergezelschappen als AUSDAUER
Muziektheater, Het Filiaal Theatermakers en heeft sinds 2016 haar eigen FRAU BAKKER
opgericht, waarmee ze muziektheater maakt. Gabby maakt voorstellingen voor het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, North Sea Round Town, geeft theater les en zingt in uiteenlopende
formaties.
In haar regie zoekt Gabby naar geloofwaardig, verbonden (inhoudelijk) en fysiek spel waarin
spelplezier voorop staat.
De voorstelling die we maken is niet bedoeld als kindervoorstelling maar iedereen vanaf 12+ kan
komen kijken.
Wie kan meedoen
Om mee te mogen doen heb je eerder een vervolgcursus bij het UCK gedaan of heb je die
ervaring elders opgedaan.
Deze voorstelling is op zaterdag 19 januari 2019 in de UCK Theaterzaal.
Productie najaar start 26/09/2018
woensdag | 19:45 - 22:15 uur | (wekelijks) | 15 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus

€ 281,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 340,01 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
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