ISADORA
12 t/m 21 juli 2018
Aanvang
21.15 uur
Terrein
open vanaf 19.00 uur
Locatie
Bamboe Theater, Het Laantje,
2201 XS Noordwijk
Tickets
€ 27,50 / studenten t/m 25 jaar € 17,50
combiticket met maaltijd € 40,Meer informatie www.kunstklank.nl

Concept & muzikale leiding
Regie
Choreograﬁe
Script
Arrangementen
Scriptadviseur
Historisch onderzoek
Dramaturgisch onderzoek
Muziek

•

Herma van Piekeren
Jeroen Lopes Cardozo
Pim Veulings
Emma van Hooﬀ
VanHoek &
Rens Tienstra
Thomas Verbogt
Renée Korbee
Christiaan van Arkel
Vocaal ensemble
KunstKlank &
Instrumentaal ensemble
VanHoek

Met Peter Lusse, Kirsten Berkx & vele anderen.

Je vais à la Gloire
Dit waren de laatste woorden van Isadora Duncan
voordat ze in de auto stapte, haar noodlot tegemoet.
Een voorstelling over de
bezieling van Isadora
Duncan verbeeld in
muziek, theater en dans;
een voorstelling over
liefde, inspiratie en roem.
Wat dreef deze vrouw,
deze revolutionaire
danseres, rond de overgang van 19e naar de
20e eeuw?
Duncan was haar tijd
ver vooruit en werd
gezien als één van
de grondleggers van
de moderne dans. Ze
veroverde Parijs, New
York, Berlijn, Wenen en
Moskou. In 1906 kreeg ze
haar eerste kind in
Noordwijk.
Zij was geobsedeerd door
het leven van de Oude

ISADORA

Grieken, terwijl haar eigen
leven zich laat lezen als
een Griekse tragedie.
In de voorstelling zal
Duncans favoriete muziek
klinken in dialoog met het
oudst gereconstrueerde
lied ooit: het Griekse
Seikilos-lied. Ensemble
VanHoek draagt naast
eigen composities
zorg voor een nieuwe,
interpretatie van de
muziek. Daarnaast klinkt
koormuziek verweven
in ‘soundscapes’ van Rens
Tienstra. Een muzikale
route van het oude
Griekenland naar Duncans
Ierse wortels, met de
moderne muziek als een
belofte voor de toekomst.
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FAMILIEVOORSTELLING ASTÈRIA*

Door Stéphanie Kersbergen, Karla Isidorou& Ali Shaﬀie
Zondag 15 juli
Woensdag 18 juli
Vrijdag 20 juli
Zaterdag 21 juli
Tickets

11.30 / 13.30 / 15.30 uur
11.30 / 13.30 / 15.30 uur
11.30 / 13.30 / 15.30 uur
11.30 / 13.30 / 15.30 uur
€ 9,- (incl. een consumptie)
www.noordwijkticket.nl

ISADORA

Zaterdag 14 juli, zondag 15 juli, zaterdag 21 juli
Grieks voor sterren

Een voorstelling over een sterrenkind dat op aarde
terecht komt. Een meisje dat op avontuur gaat in haar
dromen. Tussen sterren en stemmen om gehoord en
gezien te worden. Over de kracht van kiezen, durven
zijn, durven genieten. Een familievoorstelling voor
iedereen die droomt.

We starten met een theatraal ontbijt op locatie en
maken vervolgens een verrassende wandeling met dans
door het gebied waar Isadora rond 1906 heeft gewoond.

*

‘Ik
Ik ben
Ik ben Astèria
Meisje van de sterren
Meisje van de zee
En ik droom
Ik droom mijn wereld
Waar de luchtsterren en zeesterren samenkomen
om te dansen op de tafel tussen thee
die smaakt naar wolken en katten zonder lichaam.
En mijn wereld droomt zichzelf
Droomt zichzelf stiller en donkerder
Maar gelukkig luistert de maan, hij kijkt en luistert,
want de mensen horen mij niet’

ONTBIJTEN MET ISADORA

Aanvang
Locatie
Dans
Tickets

9.00 uur
Bamboe Theater Noordwijk
Het Laantje, Noordwijk
HALTE 6 (Suzanne Zeegers en Ymke Fros)
€ 17,50 (incl. ontbijt & wandeling)
www.noordwijkticket.nl

AAN TAFEL MET ISADORA
De Mobiele Theater Keuken is dé plek om te eten, te
drinken, de sfeer te proeven en elkaar te ontmoeten.
Om vooraf een hapje te eten (vanaf 19.00 uur) in Griekse
sferen kunt u een combiticket kopen voor de voorstelling ISADORA + aan tafel met ISADORA voor € 40,-.
En blijf gezellig na de voorstelling iets drinken.
Zie www.noordwijkticket.nl en www.kunstklank.nl

SLAPEN MET ISADORA
Bezoek de voorstelling ISADORA en blijf slapen in
Noordwijk. Zie voor arrangementen www.kunstklank.nl
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