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Wapenfeiten
- Succesvolle voorstelling over bijzondere thema’s met een cast bestaande uit jonge
talenten
- Van geprezen regisseur Rene Geerlings, die eerder de goed onthaalde voorstelling
(10+) ASO maakte, evenals andere, prijswinnende producties.
USP
-

Muziektheater met bijzondere mix van klassiek, opera en pop.
Over het tijdperk van David Bowie (jaren ’70 en ’80) de tijd waarin ouders van de
tieners van nu jong waren.
Met prachtig decor van beeldend kunstenaar Marijn Akkermans en nieuwe muziek
van componist William Bakker.

Thematiek
Muziektheater / avant-garde / pop meets classic / eigenheid/ het lef om anders zijn /
originaliteit / kracht van kwetsbaarheid / eenzaamheid / vooruitstrevendheid / gender

Doelgroep
12+, jongeren, studenten, volwassenen. Geinetrsseerden in popmuziek en
Klassiek/opera, subculturen
Pr Middelen
- Marketingplan PLUS
- Know Me buttons
- Teaser
- Scènefoto’s en drukwerk
- Marketing op maat op aanvraag
Persquotes
Achtergrond informatie
-Over regisseur René Geerlings:
René Geerlings is de artistiek leider van BonteHond. Hij staat bekend om opmerkelijke,
toegankelijke jeugdtheatervoorstellingen. In zijn kenmerkende, fysieke theatertaal draait
hij schijnbare aannames graag om. Ook spreekt hij het vermogen aan om dingen die
voor volwassenen vanzelfsprekend zijn, als bijzonder te zien. Geerlings’ voorstellingen
zijn bekroond met jeugdtheaterprijzen: Aap en Beer – Gouden Krekel 2012; Niet
Huppelen! – Zilveren Krekel 2014; AaiPet is genomineerd voor de Gouden Krekel 2015

-Over acteur Floyd Koster: Floyd Koster studeerde in 2014 af aan de Acteursopleiding
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij speelde onder andere bij de
gezelschappen Dood Paard (OMG! XMAS-SHOW! WTF?) en De Gemeenschap (Stand up,
Lie down). Floyd werkte al eerder samen met René Geerlings bij De Gemeenschap.
Winnaar jeugdtheaterpitch 2015.
-Over acteur Maurits van den Berg:
Maurits van den Berg (1983) studeerde in 2007 af als acteur/theatermaker aan de
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij won met de familievoorstelling Gasten, gemaakt
en gespeeld met Sacha Muller en Sjors Stassen voor Toneelschap Beumer & Drost, de
Zilveren Krekel 2008 voor ‘beste productie’. Verder speelde hij bij o.a. De Toneelmakerij,
NTjong, Growing up in Public en Oostpool. Daarnaast is hij de compagnon van
toneelschrijver Rik van den Bos en vormen zij samen het gezelschap BERG&BOS. Ze
maken locatievoorstellingen voor o.a. Oerol, Over het IJ en de Karavaan

