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Maybe Sweden
Margien Roga ar en
Wunderbaum
De jonge Belgisch-Nederlandse
acteursgroep Wunderbaum en regisseur Margien Rogaar ensceneren in
hun langspeelfilm Maybe Sweden een
kleine nachtmerrie: aangespoelde
Afrikaanse asielzoekers verstoren een
vakantie aan de Mediterranée. Maar
doet Wunderbaum nog iets meer dan
ensceneren?
De ‘wonderboom’ of Ricinus
Communis is een snelgroeiende tropische plant die het gif ricine bevat,
maar waaruit ook wonderolie met
allerlei praktische en medicinale
toepassingen gewonnen wordt.
Zo groeit ook het collectief van de
Wunderbaum-acteurs Walter Bart,
Wine Dierickx, Matijs Jansen, Marleen
Scholten en Maartje Remmers snel.
De vijf studeerden in 2001 af aan de
Toneelacademie Maastricht, begonnen als JongHollandia onder Johan
Simons’ ZT Hollandia, en volgden de
regisseur nadien naar het NTGent.
Via het Productiehuis Rotterdam
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HETPALEIS, theaterhuis voor kinderen,
jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen
&)(&(.),&www.hetpaleis.be

Met in april en mei onder andere:
(HETPALEIS - 16+)
Een droom van één nacht. Het verhaal van een vader die zijn
dochter moet leren loslaten. Nieuwe radicale en persoonlijke
regie van Piet Arfeuille (Raadseltjes, Romeo en Julia, Hamlet …).
van 11/4 t/m 31/5/08

(Compagnie Cecilia - 16+)
Twee mannen raken verstrikt in een ritueel spel van uitdagen
en verleiden. Van Arne Sierens, met Titus De Voogdt en
Robrecht Van den Thoren.
van 3 t/m 18/5/08

De tien structureel gesubsidieerde kinder- en
jongerentheatergezelschappen verenigen zich om samen
een festival te organiseren waarbij ze zelf beslissen welke
voorstelling(en) ze tonen. Van en met 4hoog, bronks,
de maan, fabuleus, Theater Froe Froe, HETPALEIS,
kopergietery, Laika, luxemburg en Ultima Thule.
in en rond HETPALEIS van 20 t/m 25/5/08
www.hetpaletfestival.be
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DEEPBLEU
YOU ARE HERE

De drie kernleden van deepblue (danserchoreograaf Heine R. Avdal, danseres Yukiko
Shinozaki en geluidsartiest Christoph De
Boeck) maken na diverse projecten weer
samen een performance. Ze beloven een spel
met ruimte, toeschouwers en decor.
DO 22 T/M ZA 24.05

Coproductie Vooruit

INFO & TICKETS:
WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28
Het seizoen 2007-2008 is mogelijk gemaakt met de steun van:
Vlaamse Regering, provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent
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