TEKST & INFO RUIMTEVLUCHT
Naam gezelschappen
Het Houten Huis & Holland Opera
Samenwerking gezelschappen
In Ruimtevlucht kijk en luister je naar de kenmerkende composities van Houten-Huismuzikant Martin
Franke, verstrengeld met de toegankelijke, nieuwe opera van Holland Opera. Onder regie van Elien
van den Hoek resulteert dit in een fonkelnieuw universum van beeldend theater met absurde
humor, betoverende zang en livemuziek.
Het Houten Huis en Holland Opera werken al lang samen op het gebied van educatie. Ze
organiseerden samen Klassetheater en speelden in elkaars Cultuurmenu. Nu is het eindelijk tijd om
ook de artistieke krachten te bundelen.
Titel voorstelling
Ruimtevlucht
Een reis die het onderste boven haalt
Tekst
Een ruimteschip vertrekt naar een beter leven. Mensen en andere dieren dringen om binnen te
komen, maar de selectie is streng. Alleen het beste van het beste mag aan boord. Het
helderziende meisje en de geleerde giraf hebben tickets weten te bemachtigen. Voor de sterkste
gedachte en de puurste liefde zijn ereplaatsen gereserveerd.
Als het schip opstijgt kijken zij naar de verwoeste aarde. Er is geen tijd om lang te treuren, want
zij zijn de elite, het beloofde volk dat de beschaving moet redden.
Maar aan boord blijkt een verstekeling...
Een beeldende voorstelling vol livemuziek, zang en dans over de ‘verstekeling’ die je onherroepelijk
in je meedraagt.
Deze voorstelling maken we bewust voor een breed publiek: voor volwassenen en jeugd vanaf 8
jaar.
Eerder in de pers
Het Houten Huis:
“De poëtische gelaagdheid van Het Houten Huis is zeldzaam. Dit jonge gezelschap ontwikkelde een
wonderschone visuele theaterstijl.” - NRC ****
Holland Opera:
“Met alle tekstuele, visuele en muzikale vondsten onderstreept Holland Opera opnieuw dat het kan:
opera met humor en diepgang maken voor jong en oud.” - Theaterkrant over Uitvinders ****

Leeftijdscategorie
8+
Naam makers publiciteitsbeeld
Freja Roelofs & Elien van den Hoek (graag communiceren bij alle plaatsingen)
Credits
Concept & regie Elien van den Hoek
Muzikale compositie Martin Franke, Niek Idelenburg
Spel, muziek en zang Martin Franke, Niek Idelenburg, Björk Níelsdóttir
Spel & dans Bilal Bachir, Phoenix Chase-Meares, Rochelle Deekman, Nick Deroo, Gerben de
Jong, Annet de Ruiter, Zoë Schollee, Martijn Schrier, Art Srisayam, Amber Veltman
Regieassistent Zoscha van Erkel
Dramaturgie Loes van der Pligt
Muzikale dramaturgie Joke Hoolboom
Decorontwerp & -bouw Douwe Hibma
Decorontwerp en rekwisieten Marlies Schot
Kostuums/maskers & rekwisieten Freja Roelofs i.s.m. André Kok
Lichtontwerp Desirée van Gelderen
Techniek backstage Gerrit Schilp
Geluid Roy Vermeer
Licht Tjarko van Heese
Met dank aan Inez de Bruijn, Gienke Deuten, David van Griethuysen, Marleen Jongens, Maarten
Smit

Links
Het Houten Huis
Facebook: https://www.facebook.com/hethoutenhuis/
Twitter: https://twitter.com/HetHoutenHuis
Instagram: https://https://www.instagram.com/het_houten_huis/

Holland Opera
Facebook: https://www.facebook.com/hollandopera
Twitter: https://twitter.com/hollandopera
Instagram: https://www.instagram.com/hollandopera/
Contactpersoon marketing:
Barbara Ennik, barbara@hethoutenhuis.org, 050 7370250

