TODAY, I KILL YOU - SKaGeN [NIEUW]

‘TODAY, I KILL YOU’ vertelt in een unieke vorm een universeel verhaal over een moederzoonrelatie.
Moeder en zoon zijn op weg met de auto. Ze raken hevig in discussie met elkaar. Ze houden halt om het uit te
praten. Dat uitpraten duurt de voorstelling lang. In en uit de auto, niet wetend waar te beginnen, waar naartoe,
waarheen terug te keren. Tot ze ergens geraken.
'TODAY, I KILL YOU' toont alle aspecten die een relatie tussen een moeder en een zoon rijk kan zijn: de liefde, de
woede, het zich willen verwijderen, het nooit van elkaar los geraken, het elkaar nodig hebben, de projecties, de
taboes, het ongezegde, het teveel aan woorden, de zelfhaat en het narcisme.
Jonge, reizende ster Bjarne Devolder en SKaGeN-lid Clara van den Broek leerden elkaar kennen op het
conservatorium van Antwerpen: Bjarne was er student en Clara is er opleidingshoofd. Devolder nodigde van den
Broek uit om samen een dialoog te creëren. SKaGeN vroeg Devolder op haar beurt om deel uit te maken van het
collectief.
Concept: Bjarne Devolder
Tekst, spel & regie: Bjarne Devolder, Clara van den Broek
Coaching: Valentijn Dhaenens
Bewegingsadvies: Karel Tuytschaever
Techniek & vorm: Jeroen Wuyts, Eric Engel
Productie: Delphine Lippens
In samenwerking met: De Studio, De Blikfabriek (Hoboken)
Met de steun van: De Vlaamse Gemeenschap
Met dank aan: Rob De Graaf (tekstfragment), Lucas Smolders
Foto: Wendy Marijnissen
De pers over 'TODAY, I KILL YOU':

'Het resultaat is een ijzersterke dialoog tussen moeder en zoon op het scherpst van de snee. Pijnlijk
herkenbaar ook hoe hard het er soms aan toe kan gaan tussen ouder en kind in een gesprek waar de
verwijten naar elkaar geslingerd worden, maar waar je toch ook de band voelt tussen die twee die niet te
doorbreken valt.' (****, Bert Hertogs, Concertnews)

Meer foto's

Praktische informatie
Duur: 60 minuten zonder pauze
Maximum aantal plaatsen: 50
I.s.m. Short Wood
Zittende voorstelling in openlucht. Een warme jas of trui bij fris voorjaarsweer is aan te raden. Het publiek volgt
de dialogen met een hoofdtelefoon.
www.skagen.be

Waar
Festivalterrein Short Wood
Oordegemsesteenweg 304
9230 Wetteren

Prijs
€16.00
€ 12,00 (-26)
€ 1,50 (UiTPAS Dender kansentarief)
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

