14-15-16
FEBRUARI
Theater en games: een spannend
treﬀen tussen twee werelden.
Uitnodigen,verrassen, verleiden,
zelfs manipuleren. De makers
van deze Soirée zetten alles in. In
deze avondvullende ervaring is
niets meer wat het lijkt: een real
life game of het spel van het echte
leven?

START – 8.00 uur
BREAK – 9.00 – 20.00 uur
ENTREE – € en €6 voor studenten HKU
en Theater-, Film- en Televisiewetenschap
aan de UU.
Voor maar €8 schuif je aan voor soep én
stamppot.Schep zelf je bord vol tussen
9.00 en 20.30 uur
Reserveren kan via www.huisaandewerf.nl
of 030-23 58 55 (op werkdagen van 4.00 tot 7.30 uur)
Huis en Festival a/d Werf | Boorstraat 07 | 352 SE Utrecht

Jochem Naafs
Pauze

Wilfred Hermkens en
Marcel Dolman
RUNTIME ERROR

Joris Weijdom, Arnaud
Loonstra en Bas Haas
The Respons(e)ible Project

Kun je iemand leren kennen door
enkel stil te kijken? Of is daar
actie voor nodig? In deze playful
performance is iedere bezoeker
een speler. Als speler kun je een
rol spelen, mag je participeren
en kun je keuzes maken. Maar
je kunt ook altijd even stoppen.
Pauze gaat over de verhouding
tussen waarnemen en meedoen,
over afstand nemen om opnieuw
te kijken.
VAN EN DOOR – Jochem Naafs,
Linda van Denderen, Karlijn
Souren, Batja ten Kortenaar en
Rogier Brom

A.R.I.E. is een zeer geavanceerd
computer systeem met menselijke
potentie. In zijn evolutie streeft
hij naar vervolmaking. Samen
met jou wil hij synergie; +=3!
De computer zelf is de enige
acteur die opkomt. Hij communiceert door middel van beeld,
video en geluid. Je ontmoeting
met A.R.I.E. is eenmalig maar
essentieel.

Hoe verhouden wij ons tot de
virtuele wereld? In welke mate
kunnen we ons identiﬁceren met
de digitale versie van onszelf en
voelen wij ons verantwoordelijk
voor zijn acties? Wat gebeurt er
als we geen controle meer hebben
over die digitale dubbelganger?
Een theatrale zoektocht naar
verantwoordelijkheid in de fysieke
en virtuele wereld.

VAN EN DOOR –
Wilfred Hermkens en
Marcel Dolman

VAN EN DOOR – Joris Weijdom,
Arnaud Loonstra en Bas Haas

Begeleider van alle projecten: Marja Kok
SOIRÉE DES ATELIERS IS EEN PRODUCTIE VAN HUIS EN FESTIVAL A/D WERF.
HUIS EN FESTIVAL A/D WERF KRIJGT STRUCTUREEL SUBSIDIE VAN MINISTERIE VAN OCW, PROVINCIE EN GEMEENTE UTRECHT.

