Carrying my father - THERE THERE Company

'Carrying my father' is een fysieke, acrobatische voorstelling over dragen en gedragen worden. Over vasthouden
en loslaten. Over kracht en rivaliteit.
Op het podium staan acht volwassen mannen: vier circusartiesten met hun echte vader. Ze dragen elkaar,
testen elkaar, ontmoeten elkaar, dagen elkaar uit. De acht mannen zijn niet even sterk, maar zijn wel even
krachtig in hun eigenheid en interactie.
De vaders en de zonen ontdekken de uitdagingen van het ouder worden en de rijkdom van het samenwerken.
Centraal staat het besef: zoals de vader de zoon droeg, zo zal de zoon ooit de vader dragen.

De pers over 'Carrying my father'
"Deze voorstelling is een schoolvoorbeeld van hoeveel schoonheid er schuilt in imperfectie. Carrying
my father is een ontroerende oefening in zoeken, aftasten en elkaar uiteindelijk vinden." (Magali
Degrande, Het Nieuwsblad)
Concept & regie: Hanna Mampuys, Toon Van Gramberen
Spel: Toon & Eugeen Van Gramberen, Jonas & Danny Juchtmans, Josse & Koen De Broeck, Joren & Jan De
Cooman
Artistiek advies: Seppe Baeyens
Lichtontwerp: David Carney
Geluidsconcept: Marie De Broeck, Toon Van Gramberen
Coproductie: 30CC, PERPLX, Theater op de Markt
Foto: THERE THERE Company

Meer foto's

Praktische informatie
Duur: 55 minuten zonder pauze
Maximum aantal plaatsen: we beperken de publiekscapaciteit voorlopig tot 245 toeschouwers.
Link naar website THERE THERE Company
Opgelet: voor deze voorstelling heb je een Covid Safe Ticket nodig - meer info

Waar
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2
9230 Wetteren
tel: 09 365 20 20
e-mail: cc.nova@wetteren.be

Prijs
€15.00
€ 13,00 (vriend)
€ 11,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
UiTPAS-voordeel:
Koop een ticket en krijg 1 ticket gratis voor 20 UiTPAS-punten. Je krijgt ook nog een gratis glaasje bubbels of
biologisch fruitsap in het Cultuurcafé. Dit voordeel is enkel te boeken via de balie van cc Nova of via mail
(cc.nova@wetteren.be). Vermeld zeker jouw UiTPAS-nummer.
Bestel tickets

contactinfo
Cultuurcentrum Nova
Molenstraat 2
9230 Wetteren
T 09 365 20 20
cc.nova@wetteren.be
http://www.ccnovawetteren.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

