SPEELT

mam !
Piep piep.. dat is deur. Als ik mijn hoofd uit Kist had, kon ik de sterren
en de ruimteschepen zien. Ik wou, ik wou dat ik dat kon zien! (Stijn)
Voorstellingen - 12 januari 2013 - 20.00 uur --- 13 januari 2013 - 15.00 uur
Adres - Theater Zimihc, Bouwstraat 55, Utrecht --- Entree - 10 euro
Reserveren is noodzakelijk - mail naar hetei@broedgebied.nl voor je aanmelding

mam !
Piep piep.. dat is deur. Als ik mijn hoofd
uit Kist had, kon ik de sterren en de
ruimteschepen zien. Ik wou, ik wou dat
ik dat kon zien! (Stijn)
‘Mam’ wordt verteld door Stijn. Stijn is 20 en kijkt terug op
zijn kindertijd. Hij vertelt het fascinerende verhaal over hoe hij
geboren wordt in de kamer waar zijn moeder zit opgesloten.
Zijn wereld is niet groter dan deze kamer. Er is alleen nog Nico,
die ‘s nachts vaak komt. Dan zit Stijn in zijn kist en kraakt het
bed. Hij vertelt het verhaal van de ontsnapping en wat er daarna
gebeurde! Over hoe hij plotseling wereldberoemd was, ook al
wilden Mam en hij dat helemaal niet.
‘Mam’ is een ontroerende voorstelling over de grote overlevingskracht van mensen die elkaar liefhebben en een eerbetoon
aan mensen die ondanks een situatie van (seksueel) misbruik,
blijven liefhebben en knokken voor een leven in vrijheid. De voorstelling is gebaseerd op het boek “Kamer” van Emma Donoghue.

Mam ! --- Regie - Charissa Bakema --- Techniek - Gerben de Snoo
Ontwerp - Specialfish --- Kunstzinnige ondersteuning - Madelein van der Ploeg,
Hanna Maas --- Spel - Tabitha van Dongen, Bram van der Leer,
Egbert Oppenhuizen, Manon Poort, Marianne de Fouw, Charissa Bakema

Theatergroep 'Het Ei' is een theatergezelschap dat door de voorstellingen
die zij speelt, gesprek op gang wil brengen tussen mensen over
identiteitsgebonden thema's. Het Ei maakt deel uit van broedgebied.nl

HET EI MAAKT DEEL UIT VAN BROEDGEBIED.NL
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