Sneue gevallen
Tagline
Een absurd gevoelige komedie

Publiciteitstekst (180 woorden)
Niemand is zo gevoelig als Bram. Zodra hij de voordeur uitstapt, wordt hij overspoeld door prikkels.
Tikkende stoplichten, borende bouwvakkers, regen en wind. Voor Bram is het al snel te veel, veel te
veel. Daarom ligt hij in zijn veilige warme snoezelkamer en komt nooit buiten.
Zijn ouders vinden dat het tijd wordt voor verandering. In de snoezelkamer hangt een poster van Jan
de Survival-Man: 'De man die alles voor elkaar krijgen kan!’. De oma van Jan de Survival-Man woont
bij Bram in de straat. Eén keer per jaar gaat Jan de Survival-Man naar zijn oma en dat is toevallig
vandaag. Als Bram nu eens bij zijn idool op bezoek gaat? Misschien kan een ontmoeting hem helpen.
Bram wil zijn ouders niet teleurstellen. Hij zet zijn veiligheidshelm op en trekt zijn berenpak aan.
Samen met zijn beste vriend Phil, een rots aan een touwtje, opent hij met trillende knieën de
voordeur. Waarom hebben alle andere mensen nergens last van?
Sneue gevallen is een absurdistische en ontroerende komedie. Een ode aan de gevoelige mens.
Gevoelens, ze liggen overal op de loer…

Publiciteitstekst (100 woorden)
Niemand is zo gevoelig als Bram. Zodra hij de voordeur uitstapt, wordt hij overspoeld door prikkels.
Voor Bram is het al snel te veel, veel te veel. Daarom ligt hij in zijn veilige warme snoezelkamer en
komt nooit buiten.
De ouders van Bram vinden dat het tijd wordt voor verandering. Misschien kan een ontmoeting met
zijn grote idool Jan de Survival-Man hem helpen. Met trillende knieën opent Bram de voordeur.
Waarom hebben alle andere mensen nergens last van?
Sneue gevallen is een absurdistische en ontroerende komedie. Een ode aan de gevoelige mens.
Gevoelens, ze liggen overal op de loer…
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Familievoorstelling vanaf 6 jaar
2 februari t/m 15 maart 2020
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/sneue-gevallen

Trailer
YouTube: https://youtu.be/ub9MEKjKE7c

Scènefoto’s
De scènefoto’s zijn beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd via onderstaand contactpersoon.

Recensies
‘Met Sneue gevallen maakt Theater Sonnevanck jeugdtheater over het juist niet goed om kunnen
gaan met al die prikkels. En slaagt daar op indrukwekkende wijze in met drie geweldige spelers en
slimme beeld- en geluidseffecten.’
★★★★ Theaterkrant - 19 februari 2018 >> Lees recensie
‘Drie fantastisch goede spelers, die precies weten hoe ze de aandacht van de kinderen moeten
pakken"’
★★★★ ilovetheater.nl - 22 februari 2018 >> Lees recensie
‘Sneue gevallen is weliswaar een absurdistische, soms over the top voorstelling, maar juist daardoor
herkent het publiek de waarde van een sneu geval zijn.’
★★★ Cultuurbarbaartje - 5 maart 2018
‘De voorstelling kent veel hilarische momenten. Drie acteurs nemen je mee in een wereld die door
Bram als enorm heftig wordt ervaren.’
Kidsproof Twente >> Lees recensie
‘Supergrappig’
Go-Kids Twente >> Lees Recensie
‘We hebben onwijs genoten van de spelers, die het verhaal erg geloofwaardig brachten’
Vettt blog >> Lees recensie
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