OPkomen (productie): voorjaar
Onder Achter In Op (werktitel)
Wat ligt er onder jouw bed? Stof, een haarelastiekje, een boek, een krokodil, een mes of de
redder in nood? Waarom staat die deur op een kier? Is er iemand op de gang? Ik had 'm toch
dicht gedaan? Wie zit er in die kast? Een man, een enge man, een ….? Ben ik het zelf in de
spiegel? Het is m'n moeder, nee, toch m'n vader, ben ik dat? Wat tikt er tegen het raam? Oh het
is maar een tak, een steentje, de glazenwasser.
Voor deze voorstelling gaan we onderzoeken welke werelden er te vinden zijn gedurende de dag
en de nacht. In de nacht zijn onze gedachten anders, je fantasie staat veel meer aan of slaat
soms op hol. Hoe beïnvloedt de wereld van de nacht de dag en omgekeerd? Het spanningsveld
tussen realiteit en fantasie levert de ene keer humor en de andere keer horror op. Hierdoor
kunnen we het publiek op het puntje van hun stoel laten zitten, maar het ook laten lachen,
ontspannen en ontroeren.
Bronnen en inspiratie:
- De winter onder de tafel/ Roland Topor.
- Huisvuil/Ko van de Bosch.
- Monsters Inc. van Pixar.
- De films van David Lynch.
- Je eigen wilde fantasie.
We gebruiken bestaande teksten en schrijven ook zelf. We laten ons beïnvloeden door
inspirerende filmfragmenten, geluid en muziek. Door creatieve spelopdrachten ontstaan er scènes
op de repetitievloer die we verder gaan uitwerken en vastleggen. Zo ontstaat er een
collagevoorstelling met een rode draad waarbij handeling en beleving belangrijker zijn dan tekst.
Wie kan meedoen?
Om mee te kunnen doen moet je minimaal een vervolgcursus bij het UCK (of vergelijkbaar elders)
hebben gedaan. Fysieke Acteertechnieken is daarbij een pré. Het fysieke en het mimische is een
belangrijke ingang bij het maken van deze voorstelling. Neem bij twijfel contact met ons op via
cursusbureau@uck.nl.
Deze voorstelling is op zaterdag 18 mei 2019 in de UCK Theaterzaal.
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